
Número: 203 
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària, telemàtica i per videoconferència
Data: 16 de febrer de 2021
Hora: 12:00
Lloc: Saló de Sessions
Document: Acta

Expedient: 2021/1790

Hi assisteixen
President Miquel Noguer i Planas
Vicepresidents Pau Presas i Bertran

Albert Piñeira i Brosel
Vicepresidentes Maria Puig i Ferrer

Maria Àngels Planas i Crous
Diputats/Diputades Jordi Camps i Vicente

Jaume Dulsat i Rodríguez
Roser Estañol i Torrent
Eduard Llorà i Cullet
Jordi Masquef i Creus
Montserrat Mindan i Cortada
Josep Sala i Leal
Jordi Xargay i Congost
Joaquim Ayats i Bartina
Josep Maria Bagot i Belfort
Anna Barnadas i López
Maria Teresa Brunsó i Puigvert
Joan Fàbrega i Solé
Josep Piferrer i Puig
Eva Viñolas i Marín
Pere Casellas i Borrell
Juli Fernández i Iruela
Sílvia Paneque i Sureda
Beatriz Ventura i Navarro
Laia Pèlach i Saget
Gisela Saladich i Parés
Carles Motas i López

Secretari general Jordi Batllori i Nouvilas
Interventora Núria Josa i Arbonès

Amb el següent
ORDRE DEL DIA

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de 
la sessió ordinària anterior que va tenir lloc el dia 26 de 
gener de 2021
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2 Decrets corresponents al mes anterior

3 Ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/278 de 
data 4 de febrer de 2021, de nomentament de 
representants a les Comissions Territorials del Patrimoni 
Cultural de Girona i de l'Alt Pirineu

2021/G030108/1572

4 Informació de la Presidència

ASUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL

5 Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 
DG 3CE 1/2021 del pressupost de la Diputació de 
Girona de l'exercici 2021 - Intervenció

2021/F010400/1031

6 Aprovar la modificació de les bases d'execució del 
pressupost de la Diputació de Girona per a l'exercici 
2021 - Intervenció

2021/F010200/1531

7 Aprovació del Pla de serveis per a la realització de les 
funcions d'assistència de secretaria-intervenció (SASI) – 
Secretaria General

2021/X020200/360

8 Aprovació del Pla de serveis d'assessorament i 
d'assistència jurídica als municipis de la demarcació de 
Girona – Secretaria General

2020/X020200/9982

9 Modificació del Pla de serveis d'assistència als òrgans 
interventors de les entitats locals – Servei d’Assistència 
als òrgans interventors de les entitats locals

2021/X020100/1276

10 Modificació del Pla de serveis d'assistència als municipis
per a la gestió de cementiris i serveis funeraris – 
Assistència i Cooperació als municipis

2018/X020200/487

11 Aprovació inicial de les bases reguladores de 
subvencions per a inversions municipals en cementiris, 
any 2021 – Assistència i Cooperació als municipis

2021/X020100/1413

12 Ratificació de l'acord de Consell Rector de Dipsalut de 
data 19 de gener de 2021, d'aprovació de la modificació 
de la relació de llocs de treball de Dipsalut per al 2021 
(exp. 2020/1704/G010101) - Dipsalut

2021/A010301/1480

13 Acceptació de la delegació acordada per diversos ens 
de determinats ingressos de dret públic a favor de la 
Diputació de Girona - Xaloc

2021/A010301/1480

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

14 Aprovació de la pròrroga del conveni d’encàrrec a mitjà 
propi de la Diputació de Girona a Sumar, SL per gestió 
del Centre de dia Les Bernardes de Salt (CN/3988) – 
Acció Social

2020/X020200/10215

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
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15 Modificació dels estatuts del Consorci per a la Protecció 
i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa 
– Medi Ambient

2020/B070200/10277

16 Modificació del Pla de Serveis d'Assistència als 
Ajuntaments per a la Transició Energètica i l'Acció 
Climàtica – Medi Ambient

2021/X010100/1249

JUNTA DE PORTAVEUS

17 Moció del grup del PSC perquè la Diputació de Girona 
obri una lína de subvenció i suport econòmic a persones
en règim d’autònom i microempreses del sector cultural 
de les comarques gironines per corregir els efectes de la
crisi generada per la pandèmia de la COVID19

2021/A040100/1869

18 Mocions d'urgència

19 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

El senyor President, Miquel Noguer, pren la paraula i diu: Bon dia a tothom. Abans de
començar, volia fer una felicitació a la senyora Sílvia Paneque per la seva elecció com
a diputada electe  al  Parlament  de Catalunya per  la  nostra  demarcació  i,  per  tant,
desitjar-li, primer, felicitar-la i, després, encerts i èxits. Sé que ella també ens vol parlar,
però hem quedat que ho faríem al final. En tot cas, comencem aquí, i una felicitació
sincera a tothom pels resultats obtinguts en aquestes eleccions, i també per aquella
gent que ha sumat un diputat més a casa nostra, i a nivell general, també. I, per tant,
enhorabona a tothom. Dit això, començaríem pel primer punt de l’ordre del dia.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària 
anterior que va tenir lloc el dia 26 de gener de 2021

S’APROVA, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior que va
tenir lloc el dia 26 de gener de 2021, prèviament tramesa als senyors diputats i a les
senyores diputades.

2. Decrets corresponents al mes anterior

S’informa dels decrets corresponents al mes de gener de 2021, numerats del núm. 1 al
núm. 211.

La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: President, nosaltres volíem comentar un
tema de decrets. Són tres decrets, els que volíem comentar. N’hi ha un que és un
contracte de subministrament d’aigua pel personal de la Diputació de Girona. Ens ha
sorprès una mica, estem parlant d’una despesa de prop de 6 mil euros. Llavors, bé,
volíem consultar una mica, bé, ben bé quin sentit té. Nosaltres entenem que avui dia el
que hem de fer és promoure el consum d’aigua de l’aixeta. I tenim, també, aquí una
diputada de medi ambient, no sé què opina ella, però penso que potser seria hora de
començar a mirar portes endins i fer una mica de política mediambiental, també, dintre
de la institució; i promoure el fet de beure aigua de l’aixeta. Em sembla que seria una
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cosa interessant. Penso que aquests 6 mil euros, més enllà de la despesa econòmica
pròpiament, això té una petjada ecològica... Segur que aquesta aigua ve embotellada,
segur que necessita un transport per venir fins aquí, etc.  I  quan tenim, doncs, una
xarxa d’aigua que crec que és, bé, perfectament saludable, ens sembla que s’hauria
de  buscar  fórmules  per  anar  potenciant  això.  Jo  faig  servir  una  ampolla,  l’omplo
d’aigua de l’aixeta i potser hauríem d’anar treballant cap aquí. Llavors, demano això,
que s’avanci en aquest sentit, que entenem que a aquestes alçades no té sentit fer
aquest tipus de despesa i provocar aquesta petjada ecològica pel consum d’aigua.
Un altre decret és una contractació d’aparcament de la plaça de la Constitució. Són
prop de 2 mil euros i ens ha sorprès perquè és des de l’Oficina de Protocol que es fa
aquesta despesa i voldríem saber… Són 2 mil euros. Entenc que deu ser anual o una
despesa que es deu fer cada any, diguéssim. Per tant, és el cost, si estem parlant
d’una única plaça d’aparcament. Per tant, estem parlant de 165 €, més o menys, el
cost de la plaça cada mes. I volíem saber, doncs, això, ens ha sorprès i qui en fa ús i
per quins motius s’utilitza aquesta plaça d’aparcament.
I, llavors, un altre: hem vist que s’aprovava una sol·licitud de permanència en el servei
actiu del senyor Jordi Batllori, l’actual secretari. Llavors, bé, és saber també si hi ha
alguna política generalitzada en aquest sentit, si hi ha unes directrius o alguna manera
d’actuar habitual en aquest tipus de casos perquè nosaltres, bé, més enllà dels mèrits
personals, que no qüestionem en aquest cas ni en cap altre, evidentment, del personal
de la  Diputació.  Però  sí  que  creiem que com a  institució  pel  que  hauríem d’anar
apostant és pel relleu generacional, pel repartiment del treball i, per tant, evitar aquest
tipus de prolongacions de la vida laboral. Llavors, nosaltres volíem proposar que es
treballés per consensuar una proposta en aquest  sentit  i  que s’utilitzés en tots els
casos per evitar aquest tipus de prolongacions, que en el nostre cas creiem que s’han
d’evitar. Moltes gràcies.
El  senyor  President,  respon:  D’acord.  Gràcies  a  vostè.  En  els  dos  primers  casos
entenc que deu ser un AD. Ho comprovarem i li contestarem. Si puc, abans d’acabar el
ple; si no, amb posterioritat. Imagino que és un AD, com vostè ha dit, que és la compra
de tot l’any, és a dir, vostè sap que quan ve a les juntes... Imagino que és això, hi ha
unes ampolles d’aigua de Sant Aniol, que en tot cas deuen ser Sant Aniol i un altre dia
poden ser unes altres que, en tot cas, són de consum de la casa. Bé, el fet que en
aquesta  casa  ho  fem  d’una  manera  i  vostè  ho  faci  d’una  altra,  doncs,  miri,  és
respectable la que fa aquesta casa, i respectable la que pot fer vostè. Però, en tot cas,
imagino que deu ser això . Si puc, li donaré informació més detallada abans d’acabar
el ple. Imagino que aquesta plaça d’aparcament, també ho comprovarem, deu ser el
mateix.
I  quant  al  tema del  senyor  Jordi  Batllori.  En aquesta  casa,  des  d’ara  a  Recursos
Humans sí que ens hem plantejat de fer una espècie de, no de reglament, però sí de
consideració respecte a això que vostè mencionava; i de buscar un criteri que fos un
tema una mica únic  o una manera d’actuar única aquí.  Aquí  s’ha actuat,  en certa
manera, vostè sap que això també ha canviat. Abans un funcionari podia dir: «Miri,
president, em reenganxo, és a dir, em quedo». Ara ja sap que s’ha de demanar i és,
precisament, el president de la corporació qui ha de dir, amb una base de motivació, si
sí o si no. I, llavors, també, a la Diputació, fins ara, en certa manera, qui ho anava
demanant, se li ha anava atorgant. És veritat que hi ha gent que tampoc ha arribat als
70 anys. Hi ha gent que ha fet dos anys més, etc.  Per tant,  és una mica aquesta
qüestió.  Amb  el  senyor  Batllori  no  hem  fet  cap  excepció  d’actuacions  que  no
haguéssim fet. És cert que ara, també, malgrat hi ha aquest sentit de permanència, de
manera motivada, si calgués, en qualsevol moment es pot motivar i es pot demanar
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aquesta jubilació. No és el cas, però en tot cas, també ara de forma tan motivada per
seguir o per no seguir; i també motivada, en un moment determinat a partir de l’edat
obligatòria de tancament de jubilació de 70 anys, doncs motivadament podria donar-
se. Però sí que és veritat que nosaltres, des de Recursos Humans, ara ja ens estem
plantejant fer, i de fet Recursos Humans ho farà, de buscar una manera única en la
qual tothom sàpiga amb què es trobarà quan tingui l’edat de jubilació. Pensem que
aquesta és una solució bona per a tothom i, també, per a la corporació, com vostè
mencionava. D’acord?

3. Ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/278 de data 4 de febrer de
2021,  de nomenament de representants a les Comissions Territorials del
Patrimoni Cultural de Girona i de l'Alt Pirineu. 2021/G030108/1572

Es proposa al Ple la ratificació del Decret de Presidència núm. 2021/278 de data 4 de
febrer de 2021,  de nomenament  de representants a les Comissions Territorials  del
Patrimoni Cultural de Girona i de l’Alt Pirineu, del contingut següent:

“El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió extraordinària del dia 6 d’agost de 2019
va aprovar el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
(Exp. 2019/6588), entre ells, es va nomenar el diputat Albert Piñeira i Brosel, com a
vocal, i  el cap de Servei de Monuments, Lluís Bayona i Prat, com a suplent, de la
Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.

Per  altra  banda,  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  través  de  la  Directora  general  de
Patrimoni  Cultural,  ha  comunicat  a  la  Diputació  de  Girona  l’aprovació  del  Decret
151/2020, de 22 de desembre, de tercera modificació del Decret 276/2005, de 27 de
desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural.

Entre d’altres, en el nou Decret, s’estableix la creació de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu quin àmbit territorial es correspon, en part, amb el
d’aquesta Diputació i quina composició inclou un tècnic o una tècnica en representació
de la diputació provincial corresponent així com s’amplia la durada dels nomenaments
dels  membres de les  comissions,  que passa de dos a  cinc  anys,  renovables,  per
garantir  més  continuïtat  dels  seus  membres  i  simplificar  la  tramitació  dels
nomenaments.

Per tot això, d’acord amb l’article 31.1. i) de la Llei de bases de règim local en relació
amb  l’article  58  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les
entitats locals, RESOLC:

Primer. Modificar l’acord del Ple de la sessió extraordinària del dia 6 d’agost de 2019 i
nomenar com a representants de la Diputació de Girona a la Comissió Territorial de
Patrimoni Cultural de Girona el cap de Servei de Monuments, Lluís Bayona i Prat, com
a vocal, i la tècnica de monuments, Irene Llusent i Guillamet, com a suplent.

Segon.  Nomenar  com  a  representants  de  la  Diputació  de  Girona  a  la  Comissió
Territorial de Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu el cap de Servei de Monuments, Lluís
Bayona i Prat, com a vocal, i la tècnica de monuments, Irene Llusent i Guillamet, com
a suplent.
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Tercer.  Comunicar aquest  acord a la  Direcció General  del  Patrimoni  Cultural  de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Monuments de la Diputació de Girona.

Quart. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que es
celebri.”

El senyor President,  manifesta: El punt tercer de l’ordre del dia és la ratificació del
Decret  de  Presidència  núm.  2021/278,  de  data  4  de  febrer,  de  nomenament  de
representants a les Comissions Territorials del Patrimoni Cultural de Girona i de l’Alt
Pirineu. Aquí,  com que la de l’Alt  Pirineu ha creat aquesta Comissió de Patrimoni,
doncs ens semblava que havien de fer  la  mateixa  gent  que va a  la  Comissió  de
Patrimoni de Girona, posar-la a la Comissió de Patrimoni de l’Alt Pirineu i que, en tot
cas,  són  tècnics,  tant  el  titular  com  el  suplent.  Senyor  secretari,  si  vol  llegir  les
propostes d’acord, si us plau.
El senyor secretari llegeix la part dispositiva de la resolució, del contingut següent:
“Primer. Modificar l’acord del Ple de la sessió extraordinària del dia 6 d’agost de 2019 i
nomenar com a representants de la Diputació de Girona a la Comissió Territorial de
Patrimoni Cultural de Girona el cap de Servei de Monuments, Lluís Bayona i Prat, com
a vocal, i la tècnica de monuments, Irene Llusent i Guillamet, com a suplent.
Segon.  Nomenar  com  a  representants  de  la  Diputació  de  Girona  a  la  Comissió
Territorial de Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu el cap de Servei de Monuments, Lluís
Bayona i Prat, com a vocal, i la tècnica de monuments, Irene Llusent i Guillamet, com
a suplent.
Tercer.  Comunicar aquest  acord a la  Direcció General  del  Patrimoni  Cultural  de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Monuments de la Diputació de Girona.
Quart. Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que es
celebri.”
El  senyor  President,  manifesta:  Ratifiquem,  doncs?  Sí?  Doncs  quedaria  ratificat,
senyor secretari.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta ratificada per unanimitat dels
membres.

4. Informació de la Presidència

Assistència telemàtica o presencial als actes representatius:
 A Púbol, a la presentació de l’equip MASSI TACTIC Women’s Team.
 IV Jornada de Control Intern del Sector Públic Local. 

Visites telemàtiques o presencials:
 Amb els alcaldes i alcaldesses de: Llanars, Colera, Portbou, Llançà, Saus, La

Vall d’en Bas, Capmany, Espolla, Bordils i Palau-Sator. 
 Entitats i particulars: 15.

Reunions de treball telemàtiques o presencials: 
 Juntes de Govern.
 Reunió del Món Local sobre el dispositiu de seguretat del 14F.
 Ple Extraordinari del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. 
 Taula de Treball Covid-19 de la Diputació de Girona.
 Junta de Portaveus. 
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 Reunions  setmanals  del  Gabinet  Territorial  de  Coordinació  d’Emergències
COVID-19.

 Reunions  amb el  conseller  d’Educació,  les  presidències  de  les  Diputacions
catalanes i les entitats municipalistes. 

 Patronat de la Fundació Josep Pla.
 Roda de Premsa de presentació dels Premis Rahola 2021.

ASSUMPTES PROCEDENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES

COMISSIÓ D’HISENDA, ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
COOPERACIÓ LOCAL

5. Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari DG 3CE 1/2021 del 
pressupost de la Diputació de Girona de l'exercici 2021. – Intervenció - 
2021/F010400/1031

“Els centres gestors de Cooperació Cultural, Promoció i Desenvolupament Econòmic
Local i Organització i Recursos Humans Corporatius han presentat, respectivament,
sol·licituds de modificació del pressupost mitjançant crèdit  extraordinari  per atendre
despeses que no poden demorar-se fins  a  l’exercici  següent  i  per  a les  quals  no
existeix crèdit per atendre-les (article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals -
TRLRHL):

a. Des de Cooperació Cultural es proposa un canvi de beneficiari de la subvenció
per finançar les despeses del Festival MOT. En els darrers anys, la subvenció
es destinava a l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i per l’anualitat 2021 des
de l’Ajuntament d’Olot es sol·licita que la subvenció vagi directament a nom de
l’Ajuntament d’Olot.

b. El centre gestor Promoció i Desenvolupament Econòmic Local subvenciona el
préstec  sol·licitat  per  la  Fira  de  Girona  per  tal  d’obtenir  la  llicència  de
multiactivitat  i  la  modernització  de  les  instal·lacions  del  Palau  de  Fires  de
Girona, per tal de donar resposta als requeriments específics de seguretat que
estableix la legislació vigent.

c. Pel que fa al centre gestor Organització i Recursos Humans Corporatius, es
sol·licita  un  crèdit  extraordinari  en  aplicacions  del  capítol  1  per  fer  front  al
increment retributiu del 0,9% aprovat per la llei 11/2020, de 30 de de desembre,
de Pressupostos General de l’Estat per l’any 2021.

Per atendre aquestes sol·licituds,  s’ha iniciat  l’expedient  de crèdit  extraordinari  DG
3CE 1/2021 en el pressupost de despeses de la Diputació de Girona d’enguany.
D’acord  amb l’article  36.1  del  Reial  decret  500/1990,  el  crèdit  extraordinari  es  pot
finançar amb romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament
recaptats  sobre  els  totals  previstos  en  algun  concepte  del  pressupost  corrent  i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit d’altres aplicacions del pressupost vigent no
compromeses i les dotacions de les quals s’estimin reduïbles.
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Per tot això, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i
Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la  Corporació
l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de crèdit  extraordinari DG 3CE 1/2021 del
pressupost de despeses de la Diputació de Girona de l’exercici 2021, segons el detall
següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT

Org. Prog. Eco.
240 9200 12009 Previsió increment retribucions funcionaris LPGE 2021 112.435,00
240 9200 13003 Previsió increment retribucions p.laboral fix LPGE 2021 6.380,00

240 9200 13103
Previsió increment retribucions p.laboral temporal 
LPGE 2021

7.737,00

250 4390 78101
A Fundació Privada Fira Girona - Finançament quotes 
préstec

72.500,00

300 3340 46239 A l'Ajuntament d'Olot - Festival MOT 20.000,00
304 3360 12009 Previsió increment retribucions funcionaris LPGE 2021 17.470,00
304 3360 13003 Previsió increment retribucions p.laboral fix LPGE 2021 2.217,00

304 3360 13103
Previsió increment retribucions p.laboral temporal 
LPGE 2021

1.294,00

500 1700 12009 Previsió increment retribucions funcionaris LPGE 2021 7.705,00
500 1700 13003 Previsió increment retribucions p.laboral fix LPGE 2021 854,00

500 1700 13103
Previsió increment retribucions p.laboral temporal 
LPGE 2021

1.883,00

510 4530 12009 Previsió increment retribucions funcionaris LPGE 2021 9.097,00
510 4530 13003 Previsió increment retribucions p.laboral fix LPGE 2021 8.371,00

510 4530 13103
Previsió increment retribucions p.laboral temporal 
LPGE 2021

5.631,00

TOTAL 273.574,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT D’APLICACIONS
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.

250 4390 48106
A la Fund. Privada Fira Girona - Finançament quotes
préstec

72.500,00

300 3340 46281
A l'Institut  de  Cultura  de  la  Ciutat  d'Olot  -  Festival
MOT

20.000,00

TOTAL 92.500,00

FINANÇAMENT MITJANÇANT BAIXA DE CRÈDIT DEL FONS DE CONTINGÈNCIA
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ IMPORT
Org Prog Eco.
200 9290 50000 Fons de contingència 181.074,00

TOTAL 181.074,00

SEGON.  Exposar  al  públic  l’expedient  de  modificació  del  pressupost  aprovat
inicialment en l’apartat anterior d’aquest acord, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis electrònic i en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, tal com preveu l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març,  i  als  efectes que es puguin  presentar  les reclamacions previstes a
l’article 170 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

8

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat



TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de
l’expedient  de  modificació  de  crèdit,  l’acord  es  considerarà  definitivament  aprovat,
d’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. En cas
contrari,  el  Ple  disposarà  del  termini  d’un  mes,  comptat  des  de  la  finalització  del
període d’exposició pública, per resoldre-les.

QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 169.4 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

CINQUÈ. La modificació de crèdit  entrarà en vigor una vegada publicat  l’edicte del
pressupost  modificat,  resumit  per  capítols,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de
Girona, segons l’article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Contra
l’aprovació definitiva del pressupost modificat es podrà presentar directament recurs
contenciós administratiu, tal com preveu l’article 171 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  als  assumptes  procedents  de  les
comissions  informatives.  En  aquest  cas,  de  la  Comissió  d’Hisenda,  Administració,
Promoció  Econòmica i  Cooperació  Local.  El  punt  5è,  que és  l’aprovació  inicial  de
l’expedient de crèdit extraordinari del pressupost de la Diputació de Girona d’aquest
exercici. Té la paraula la vicepresidenta senyora Maria Àngels Planas.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
pren la paraula i manifesta: Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Bé, el
que  portem  aquí  és  un  expedient  de  crèdit  extraordinari.  En  aquest  cas,  per  la
sol·licitud  que  ens  ha  fet  el  centre  de  gestor  de  cultura,  de  promoció  i
desenvolupament  econòmic  local  i  d’organització  de  recursos  humans.  Ens  han
presentat una sol·licitud demanant aquesta modificació de crèdit extraordinari. Pel que
fa a la Cooperació Cultural, es proposa un canvi de beneficiari, només de la subvenció
a l’hora de finançar les despeses del festival MOT. La subvenció estava destinada a
l’Institut  de Cultura de la Ciutat d’Olot per a l’anualitat  2021.  I  des de l’Ajuntament
d’Olot  ens han demanat que la subvenció vagi directament a nom de l’Ajuntament
d’Olot. Per tant, donem de baixa la partida de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot i
donem d’alta la partida de l’Ajuntament d’Olot per 20.000 €. Pel que fa a la Promoció
Econòmica, aquí, en aquest cas, és que se subvenciona el préstec que ha sol·licitat
Fira de Girona per obtenir una llicència multiactivitat i la modernització, també, de les
instal·lacions del Palau que es va fer en el seu moment. I, per tant, per poder donar
resposta  a  aquest  requeriment,  i  que  ja  estava  aprovada,  aquesta  subvenció,
simplement el que es fa és donar de baixa la fundació privada Fira de Girona amb la
partida de capítol 4. I donem d’alta a capítol 7, el mateix, la fundació privada Fira de
Girona,  també, aquest finançament de la quota del préstec per la mateixa quantia,
72.500 €. Per tant, simplement és un canvi de capítol per adequar-lo a la finalitat de la
despesa. No és cap altra qüestió. I, per últim, Recursos Humans, quan es va aprovar
el pressupost no teníem encara coneixement de la Llei general de pressupostos de
quina seria la quantia d’increment salarial retributiu en els treballadors, ara sabem que
és aquest 0,9 %. Ho finançarem amb el crèdit  del fons de contingència i  donarem
d’alta totes aquestes partides per valor de 181.074 €. Moltíssimes gràcies.
El  seyor  President,  diu:  En  aquest  punt  de  la  modificació  de  crèdit  hi  ha  alguna
consideració per part d’algú?
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La  diputada  senyora  Laia  Pèlach,  intervé  i  diu:  Sí,  nosaltres  volíem  anunciar
l’abstenció del grup de la CUP. Es barregen diversos temes, nosaltres sempre ens
hem mostrat contraris a les subvencions nominatives. Aquí n’estem parlant de dues. A
més a més, hem expressat en diverses ocasions els nostres dubtes en el cas de la
Fira i el seu projecte, o no projecte. I, en tot cas, en canvi, sí que entenem la necessitat
d’adequar el pressupost a aquest necessari increment del salari dels treballadors. Per
tant, fem aquesta abstenció ja que ens ho porten tot junt.
El senyor president, respon: D’acord. Alguna cosa més? No?
El diputat senyor Juli Fernández, manifesta: No, el nostre grup hi està d’acord. 
El senyor President, respon: D’acord. Per tant, entenc que hi ha 26 vots a favor i 1
abstenció en aquest punt. Quedaria aprovat així, senyor secretari

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva y Grup Tots per l'Empordà, 1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

6. Aprovar  la  modificació  de  les  bases  d'execució  del  pressupost  de  la
Diputació de Girona per a l'exercici 2021 - Intervenció - 2021/F010200/1531

“El Ple de la Diputació de Girona,  en sessió extraordinària de 24 de novembre de
2020,  adopta  l’acord  d’aprovació  inicial  del  pressupost  general  de  la  Diputació  de
Girona  per  a  l’exercici  2021.  No  havent-se  presentat  reclamacions  ni  al·legacions
contra l’acord, aquest esdevé definitiu en data 29 de desembre de 2020. 

En virtut de l’aplicació de les bases d’execució, es posa de manifest la necessitat de
modificar la base 21a.1 d’execució del pressupost general de l’exercici 2021, amb la
finalitat  d’adequar  l’òrgan  competent  per  autoritzar  i  comprometre  la  despesa
plurianual en matèries no contractuals, 

Per  tot  això,  d’acord  amb  l’informe  de  la  cap  del  Servei  de  Comptabilitat  i
Pressupostos, la Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica
i  Cooperació  Local  hi  dictamina  favorablement  i  proposa  al  Ple  de  la  Corporació
l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la base 21a.1. de les d’execució del
pressupost  general  de  la  Diputació  de  Girona  per  a  l’exercici  2021,  en  el  sentit
següent:

Base 21a.1. Despesa de caràcter plurianual i expedients de tramitació anticipada

Allà on diu:

« 1. L’òrgan competent per autoritzar i comprometre la despesa plurianual en matèria 
de contractació és l’establert a la disposició addicional segona de la LCSP. Per a la 
resta de matèries, correspon al Ple de la corporació l’autorització i la disposició de les 
despeses plurianuals..»

Ha de dir:
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«1. Correspon a la Presidència de la Diputació l'autorització i disposició de les 
despeses plurianuals, sempre que la quantia acumulada de la despesa no sigui 
superior a l'10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni a 6.000.000 €, i la durada no
sigui superior a quatre anys.

Correspon a Ple de la Corporació l'autorització i disposició de les despeses plurianuals
en els altres casos..»

SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona i en el tauler d’anuncis, de conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

TERCER.  L’acord  d’aprovació  inicial  s’entendrà  aprovat  definitivament  si  no  s’hi
formula cap al·legació o reclamació en el termini d’exposició pública, segons disposa
l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Trametre un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la
Generalitat de Catalunya.”

El senyor President, comenta que passaríem al següent punt, que és una modificació
de  les  bases  d’execució  del  pressupost,  de  la  base  21a de  despesa  de  caràcter
plurianual. Senyora Maria Àngels Planas.
La diputada delegada d’Hisenda i Serveis Econòmics, senyora Maria Àngels Planas,
pren la paraula i diu: Bé, moltes gràcies, president. En aquest cas, en el ple de la
Diputació del 24 de novembre que vàrem aprovar el pressupost, no es va presentar
cap al·legació, cap reclamació. Per tant, va quedar aprovat el 29 de desembre. El que
avui  posa  de  manifest  és  que  portem  la  necessitat  de  modificar  la  base  21a de
l’execució  del  pressupost  general  del  2021  amb  la  finalitat  d’adequar-lo  a  l’òrgan
competent  per  autoritzar  i  comprometre  la  despesa  plurianual  en  matèries  no
contractuals. I, per tant, el que aprovem és que allò on deia que «l’òrgan competent
per autoritzar i comprometre les despeses plurianuals en matèria de contractació és
l'establert a la disposició addicional de la Llei de contractes del sector públic». Per a la
resta de matèries correspon al Ple de la corporació l’autorització i la disposició de les
despeses  plurianuals,  se  substitueix.  El  que  ha  de  dir  és  que  «correspon  a  la
Presidència de la Diputació l’autorització i la disposició de les despeses plurianuals,
sempre que la quantia acumulada de la despesa no sigui superior a un 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost ni a sis milions, i  la durada no sigui superior a 4
anys». Les subvencions es regiran per la llei de contractes i, per tant, el que fem és un
aclariment passant per llindars i el que diu la norma. El que fem és reproduir el que diu
la norma. Ja es venia prestant d’aquesta manera, però simplement fem un aclariment.
No ha canviat res del que s’estava fent.  Simplement,  el que dic és per concretar i
aclarir. L’any passat ja anava en aquesta línia, però ara el que fem és clarificar-ho.
Moltíssimes gràcies. 
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Planas. Alguna consideració per part
de vostès?
La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, nosaltres votarem en contra d’aquest
punt, malgrat que ens consta, com deia la Maria Àngels, que és una pràctica que ja
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s’està fent. Entenem que la quantitat prevista és molt elevada com perquè aquestes
decisions quedin a mans únicament de Presidència. I, per tant, per nosaltres és una
qüestió de transparència i democràcia, i hi votarem en contra. Gràcies.
El senyor President, respon: Ja m’ho semblava que vostè hi estaria en contra, però no
per una qüestió de transparència i de democràcia perquè això és norma. No és que jo
tingui cap interès, de veritat, en signar més del 10 % i fins a sis milions d’euros. Em
sembla que no ho he exercitat mai, però en tot cas aquesta és una norma. I el que
aquí s’ha de transcriure és que es va cometre un error en aquest punt i el que es fa és
esmenar l’error, però no perquè jo tingui més interès o menys interès. És una esmena
de l’error. Per tant, això no és una qüestió de transparència ni de democràcia perquè
aquesta és una llei aprovada democràticament i que, senzillament, és d’aplicació. És
d’aplicació  per  a  tothom,  això  passa  als  ajuntaments,  això  passa  a  totes  les
corporacions  locals  del  conjunt  de  l’Estat  espanyol.  Senzillament  s’ha  de  fer  així
perquè és així, però no perquè a la Diputació hi hagi d’haver operacions d’aquestes
perquè em sembla que d’aquestes hi deu haver absolutament poques, ni cap operació
de crèdit, no hi ha res que es pugui ni signar ni demanar. Però si hi ha la norma,
posarem la norma. I, precisament,  la norma és democràtica. Per tant,  aplicarem la
democràcia. Però, bé, ja pensava que el seu vot seria així. Alguna cosa més? Per tant,
amb 1 vot en contra i 26 vots a favor quedaria aprovat aquest punt 6è de l’ordre del
dia.

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Independents de la Selva y Grup Tots per l'Empordà, 1 vot
en  contra  de  del  Grup  Polític  Grup  Candidatura  Unitat  Popular.  No  s'han  produït
abstencions. 

En aquest moment el diputat senyor Pere Casellas i Borrell s'absenta del Ple.

7. Aprovació  del  Pla  de  serveis  per  a  la  realització  de  les  funcions
d'assistència  de  secretaria-intervenció  (SASI).  –  Secretaria  General-
2021/X020200/360

“Una de les competències pròpies de la Diputació de Girona és garantir la prestació
de les funcions reservades de Secretaria Intervenció als municipis de menys de 1.000
habitants.

La prestació d’aquest servei ha de garantir  especialment l’exercici  de les funcions
reservades a aquelles les entitats locals que la Generalitat de Catalunya ha eximit de
disposar d’una plaça de Secretaria Intervenció a les seva plantilla de personal.

Amb l’interès de realitzar la competència esmentada la Diputació disposa de diferents
places a la plantilla reservades a funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter
nacional. 

Així mateix, l’adequada prestació del servei requereix l’aprovació d’un pla de serveis
que  reguli  els  diferents  aspectes  que  li  són  vinculats,  com  ara  els  requisits  per
accedir-hi, les funcions que s’exerciran o la seva extinció.
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En aquests termes es regulen dues modalitats  de servei:  servei  integral  o  servei
puntual.

El  servei  integral  va  dirigit  als  municipis  eximits  del  lloc  de  treball  de  secretaria
intervenció, i té una vocació de permanència en l’exercici de les funcions reservades.

Per contra,  el  servei  puntual  té  com a objectiu  la  prestació d’actuacions puntuals
reservades  a  funcionaris  i  funcionàries  amb habilitació  nacional,  amb un caràcter
temporal i conseqüència de l’absència, vacant o malaltia del titular del lloc de treball
de Secretaria Intervenció.

Ambdós serveis es dirigeixen exclusivament a les entitats locals de menys de 1.000
habitants, que en el cas de la demarcació de Girona, i durant l’any 2020, integrava
130 municipis.

Actualment per resolució de Presidència de 7 de gener de 2021 s’ha aprovat  les
comissions circumstancials dels funcionaris i funcionàries que presten el servei als
diferents municipis adherits.

L’aprovació del pla de serveis per part de la Diputació també implicarà que les entitats
locals que fins ara estaven adherides al servei d’assistència de secretaria intervenció
de XALOC, quedin automàticament adherides al nou servei, sens perjudici que hagin
de complir les condicions d’accés al servei, donada la continuïtat que hi ha entre els
dos.

D’acord amb el que preveu l’article 36.1.b) de la llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 16.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació
de caràcter nacional

D’acord  amb  els  antecedents  exposats,  la  Comissió  Informativa  d‘d'Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

Primer.  Aprovar el  Pla de Serveis d’Assistència per a la realització de les funcions
d’assistència de secretaria-intervenció, que es transcriu literalment a continuació:

“PLA  DE  SERVEIS  PER  A LA  REALITZACIÓ  DE  LES  FUNCIONS
D’ASSISTÈNCIA DE SECRETARIA – INTERVENCIÓ (SASI).

1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb el que preveu l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres,
“l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment
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als  de  menor  capacitat  econòmica  i  de  gestió.  En  tot  cas,  es  garantirà en  els
municipis de menys de 1.000 habitants la  prestació dels serveis de secretaria –
intervenció”.

L’article 36.2 de la mateixa Llei estableix les obligacions de les diputacions per tal de
garantir  la  prestació  de  serveis  mínims  i  l’exercici  de  les  funcions  públiques
necessàries en els ajuntaments.

Així  mateix,  l’article  16.1 del  Reial  Decret  128/2018,  de 16 de març,  pel  qual  es
regulen el  règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, preveu que “Les funcions reservades a funcionaris d'Administració
Local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,  en  Entitats  Locals  eximides,  seran
exercides  per  les  diputacions  provincials,  cabildos,  consells  insulars  o  ens
supramunicipals, o, si escau, mitjançant acumulació de funcions o agrupació per a
sosteniment en comú de el lloc reservat.

Les  diputacions  provincials,  cabildos,  consells  insulars  o  ens  supramunicipals
inclouran,  en  les  seves  relacions  de  llocs  de  treball,  els  reservats  a  funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional necessaris per garantir el
compliment d'aquestes funcions. En tot cas ha de garantir als municipis de menys
de  1.000  habitants  la  prestació  dels  serveis  de  secretaria  i  intervenció  i
tresoreria i recaptació.

La  garantia  de  la  prestació  dels  serveis  de  secretaria  i  intervenció  i  tresoreria  i
recaptació en els municipis de menys de 1.000 habitants, no implicarà la supressió
de  el  lloc  de  Secretaria  com a  reservat  a  funcionaris  d'Administració  Local  amb
habilitació de caràcter nacional de la subescala de Secretaria -Intervenció,  en els
municipis que tinguin creat i classificat el lloc.”

Entenent  que  l’aplicació  de  les  previsions  contingudes  en  l’ordenament  jurídic
esdevenen  un  àmbit  complex  que  requereixen  de  l’adequada  especialització  del
personal local amb la finalitat de donar resposta als requeriments normatius i atenent
la tipologia de municipis de la demarcació de Girona amb 131 municipis amb població
inferior  a  1.000  habitants  (59%)  i  únicament  20  amb població  superior  a  10.000
habitants (9%), la Diputació de Girona ofereix als ens locals gironins, prioritàriament
als  de  menor  població  i  menys capacitat  econòmica i  de  gestió,  l’assistència  als
òrgans interventors de les entitats locals amb la finalitat de millorar l’exercici de la
funció de control intern i de comptabilitat de les entitats locals de Girona. 
 
No podem oblidar que estem en un moment complicat per la societat i pel planeta,
amb  crisis  financeres,  ambientals  i  sanitàries,  és per  això, que  de  forma
transversal, cal  introduir  eines  per  a  fomentar  i  complir  amb  els  Objectius  de
Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’agenda 2030.  

Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la
forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió.  

14

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat



Per  tot,  la  Diputació  de  Girona  ofereix  als  municipis  l’exercici  de  les  funcions
reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, i l’assessorament, a
través del seu SERVEI D’ASSISTÈNCIA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ.

2. INCORPORACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 
Agenda 2030 

Aquest  pla  de  serveis  té  impacte  principalment  sobre  els  següents  objectius  de
desenvolupament sostenible, de l’agenda 2030:

 Objectiu 10. Reduir de les desigualtats, promoure la inclusió social, econòmica i
política i fomentar la igualtat d'oportunitats

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells. 

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial
per aconseguir els objectius del Desenvolupament Sostenible

3. SERVEIS QUE ES PRESTEN

És  objecte  del  present  Pla  de  serveis  regular  la  prestació,  per  part  de  la
Diputació  de  Girona,  del  servei  d’assistència  en  matèria  de  funcions
reservades de secretaria i intervenció als ens locals de la província de Girona. 

Els recursos que s’ofereixen son:

3.1. Recursos tècnics i materials:

El servei d’assistència de  secretaria intervenció prestat per part de la Diputació de
Girona té com a objecte la realització de les funcions establertes als articles 3 i 4 del
Reial  Decret  128/2018,  de  16  de  març,  pel  qual  es  regulen  el  règim  jurídic  dels
funcionaris  de l’administració  local  amb habilitació  de caràcter  nacional  a  aquelles
entitats de la demarcació que es trobin en alguna de les situacions següents:

 L’exempció  de  la  creació  i  classificació  d’un  lloc  de  treball  de  Secretaria
Intervenció en aplicació dels criteris de l’article 10 del Reial Decret 128/2018,
de  16  de  març,  pel  qual  es  regulen  el  règim  jurídic  dels  funcionaris  de
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 L’absència,  vacant  o  malaltia  del  titular  del  lloc  de  treball  de  Secretaria
Intervenció en aquells municipis que tinguin creat i classificat el mateix i que a
més tinguin una població de menys de 1.000 habitants.

El servei es prestarà en les modalitat establertes a la base tercera d’aquest pla de
serveis.
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Excepcionalment, els funcionaris que prestin el servei de secretaria intervenció a les
entitats  locals  que  tinguin  assignades,  també exerciran  les  funcions  pròpies  de  la
tresoreria en els termes de la Disposició transitòria sisena del Reial Decret 128/2018,
de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels funcionaris de l’administració
local amb habilitació de caràcter nacional.

El Servei d’assistència en Secretaria Intervenció ofereix les següents modalitats de
prestació a les entitats locals:

a) ASSISTÈNCIA INTEGRAL: Activitat pròpia de les funcions de secretaria  
intervenció com a titulars en places exemptes, que inclou l’exercici de totes les
funcions reservades enumerades als articles 3 i 4 del Reial Decret 128/2018, 
de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

b) ASSISTÈNCIA PUNTUAL: Activitat d’assessorament excepcional de les 
funcions de secretaria intervenció en casos d’absència, vacant o malaltia del 
seu titular o de col·laboració als funcionaris de la respectiva Corporació, 
principalment per a la realització de les funcions de fe pública per a la 
celebració d’òrgans col·legiats i l’emissió d’informes preceptius, o bé per a la 
realització qualsevol altre funció concreta establerta als articles 3 i 4 del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regulen el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

En aquesta modalitat, la prestació del servei tindrà, en qualsevol cas, caràcter 
temporal i finalitzarà en el moment de la cobertura del lloc de treball per algun dels 
mecanismes previstos a la legislació vigent, o la reincorporació del seu titular. En el 
moment en què s’iniciï el servei l’ens local estarà obligat a realitzar tots els tràmits 
oportuns per cobrir el lloc de treball de Secretaria Intervenció en la major brevetat 
possible.

3.2. Recursos Formatius

El servei no disposa d’un pla formatiu propi, i les necessitats de formació es
cobriran a través dels recursos formatius que posi a disposició la Diputació de
Girona a través d’altres serveis d’assistència.

3.3. Recursos Informatius

El servei no disposa d’un pla informatiu propi, i es proveirà amb els recursos
informatius que posin a disposició altres serveis d’assistència de la Diputació.

3.4 Recursos econòmics.

No  es  preveu  que  el  servei  posi  a  disposició  dels  ajuntaments  recursos
econòmics de forma directa.
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4. BENEFICIARIS DEL PLA

4.1.- Ens locals beneficiaris

1. Tindran la consideració de beneficiaris de la modalitat d’assistència puntual 
els ens locals que tinguin classificat un lloc de treball reservat a funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional de subescala de secretaria  intervenció i 
tinguin una població inferior a 1.000 habitants.

2. Tindran la consideració de beneficiaris de la modalitat d’assistència integral 
els ens locals eximits de la classificació de lloc de treball de Secretaria 
Intervenció.

4.2.- Condicions d’accés al servei

1. Per tal que els ens locals beneficiaris puguin gaudir del servei 
d’ASSISTÈNCIA INTEGRAL, hauran de reunir els següents requisits, de 
forma acumulativa:

a. Que l’ens compti, com a mínim, amb els serveis 
d’administració que computin conjuntament a l’equivalent d’una 
persona amb categoria d’auxiliar- administratiu/va o administratiu/va, 
amb una dedicació horària de jornada completa.

b. Que l’ens s’hagi adherit al serveis d’assistència de la 
Diputació de Girona en matèria comptable (Sistema d’informació 
comptable), econòmica i financera, de control intern i  també al servei 
d’assistència en matèria d’administració electrònica (gestor 
d’expedients).

c. Que l’ens local compti amb la infraestructura tècnica i material 
necessària per exercir les funcions encomanades.

d. Que l’entitat tingui delegada la gestió dels impostos locals i de 
les taxes de cobrament periòdic mitjançant padró a una entitat 
supramunicipal.

2. Poden accedir al servei d’ASSISTÈNCIA PUNTUAL, els ens locals que 
compleixin amb els següents requisits:

o Que tinguin un lloc de treball reservat a funcionari/ària amb 
habilitació de caràcter nacional classificat en la subescala de 
secretaria intervenció.

o Que la plaça de secretaria-intervenció estigui en situació de 
vacant, absència o malaltia del seu titular.

o Que l’ens local compti amb la infraestructura tècnica i material 
necessària per exercir les tasques encomanades.
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o Que l’ens s’hagi adherit al servei d’assistència de la Diputació 
de Girona en matèria de control intern, i en matèria d’administració 
electrònica (gestor d’expedients).

4.3 Criteris de priorització

En la prestació del servei es prioritzaran les peticions tenint en compte els següents 
criteris:

a) Disponibilitat de personal propi per assumir les funcions de secretaria intervenció, 
en la modalitat d’assistència puntual.

b) Data de petició del servei, en les dues modalitats.

5. SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI

5.1 Sol·licitud del servei

Les entitats locals interessades que reuneixin els requisits establerts hauran de fer la
petició  a través  del  portal  web del  servei  d’assistència jurídica  als  municipis  de la
Diputació de Girona i, després d’una comprovació inicial del compliment formal dels
requisits establerts,  es comunicarà a les entitats que poden formalitzar la petició a
través d’Eacat aportant la resolució o acord de l’entitat local sol·licitant el servei.

Una  vegada  realitzada  la  sol·licitud  es  procedirà  a  analitzar  la  conveniència  i
oportunitat  de  la  concessió  del  servei,  sol·licitant  la  informació  que  consideri
convenient,  tant de caràcter econòmic com jurídic.  Alhora es comprovarà que l’ens
reuneix tots i cadascun dels requisits enumerats a la base 4.1. En aquest sentit, es
podran sol·licitar a l’ens local totes les dades necessàries per a la correcte organització
del servei, principalment les incloses a la llista de la base 5.2 d’aquest pla.

En el termini màxim de quinze dies naturals des de la recepció de la sol·licitud a través
de l’Eacat i la informació complementària que sigui requerida dins el mateix termini, la
Presidència  de  la  Diputació  emetrà  resolució  concedint  o  denegant  l’assistència
sol·licitada. La concessió del servei d’assistència quedarà en tot cas condicionada a la
disponibilitat i suficiència dels recursos humans.

5.2. Efectes de l’acceptació del servei.

1. Una vegada acceptat el servei, i comissionat una persona funcionària a l’ens 
local beneficiari, caldrà dur a terme les següents gestions, a la data indicada a
la resolució:

a. Canvi de signatura del clauer d’intervenció a les diferents entitats 
bancàries i comptes bancaris de l’ens.

b. Revocació dels certificats digitals de signatura electrònica que 
s’haguessin emès a altre secretari-interventor.
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c. Donar compte en la propera sessió del Ple o òrgan deliberant de l’ens 
locals de la Resolució de Presidència de Diputació d’atorgament del 
servei d’assistència.

d. Comunicació als Serveis Territorials de la Direcció General 
d’Administració local.

e. Acta d’arqueig amb conciliació bancària signada per la persona qui 
ostentava la secretaria – intervenció, si és possible, el tresorer de la 
Corporació, l’Alcaldia-Presidència i pel nou secretari-interventor.

2. En el moment de l’inici de la prestació del servei es durà a terme el següent 
anàlisis de la situació de l’ens per part del funcionari/ària comissionat/da, en 
relació als següents extrems:

a. Llibres d’actes i de resolucions dels òrgans de la Corporació (llibre de 
Decrets, actes de Ple, actes de Junta de Govern, etc.)

b. Figures de planejament urbanístic general i derivat en vigor, i les seves
ulteriors modificacions.

c. Instruments de gestió urbanística en tràmit.
d. Inventari de béns, i registre d’interessos dels membres de la 

Corporació.
e. Registre de llicències urbanístiques i de llicències ambientals.
f. Registre de contractes.
g. Serveis públics de titularitat municipal amb indicació de les seves 

formes de gestió i situació actual.
h. Llibre d’ordenances i reglaments vigents, amb dates de la seva 

publicació íntegra, entrada en vigor i modificacions.
i. Documentació integrant del cartipàs de l’Ens local.
j. Plantilla de personal i relació de llocs de treball.
k. Registre d’entrada i sortida de documents.
l. Forma de gestió del padró d’habitants.
m. Relació de recursos administratius interposats i no resolts.
n. Relació dels recursos contenciosos –administratius en tràmit, amb 

especificació de qui ostenta la defensa de l’ens i l’estat en què es troba
l’execució provisional o definitiva de sentencies jurisdiccionals.

o. Pressupost de l’ens i les posteriors modificacions.
p. Estat d’execució del pressupost amb la data dels darrers assentaments

comptables efectuats.
q. Acta d’arqueig amb conciliació bancària.
r. Estat del deute, i enumeració de les operacions de crèdit a llarg i curt 

termini subscrites per l’ens local.
s. Darrera liquidació del pressupost aprovada, i situació de la tramitació 

dels comptes de l’Ens.
t. Estat de tramitació de les subvencions.
u. D’altres extrems que es considerin necessaris.

5.3 Finalització del servei 
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Són motius de finalització del servei:

a) Deixar de reunir els requisits per ser ens beneficiari.
b) Pel transcurs del termini màxim, si s’escau, establert en la Resolució de 

Presidència.
c) Per mutu acord entre les parts.
d) Per la renúncia de l’Ajuntament o exclusió per part de la Diputació.

La Diputació de Girona podrà excloure del servei aquelles entitats locals que deixin
de complir els requisits expressats a l’apartat 4.2 d’aquest pla. També podrà ser motiu
d’exclusió  l’existència  de  discrepàncies  greus  i  no  resolubles  en  l’exercici  de  les
funcions  de secretaria  intervenció.  En  el  cas  d’exclusió  per  part  de  la  Diputació,
estarà motivada amb l’informe jurídic emès pel funcionari/a comissionat/da exposant
les discrepàncies entre el contingut de l’assessorament i l’actuació de l’ens local.

6. DENEGACIÓ DEL SERVEI

Les sol·licituds d’assistència formulades pels ens beneficiaris es podran denegar en
els següents supòsits:

a) Quan tècnicament no es pugui portar a terme.
b) Quan no es faciliti la informació necessària per part de l’entitat local per realitzar 

el servei sol·licitat.
c) Quan l’entitat local no estigui en disposició de complir amb tots els requisits dels 

apartats anteriors.
d) Quan el servei d’assistència no es disposi dels recursos suficients per portar-lo a 

terme.

7. NORMES DE DESENVOLUPAMENT

Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mitjançant la corresponent
resolució,  les  normes  de  desenvolupament  que  resultin  necessàries  per  a  la
interpretació  i  desenvolupament  d’aquest  Pla,  i  per  incorporar,  si  s’escau,  serveis
complementaris o de caràcter temporal.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

La Diputació i  l’Ens local beneficiari  de qualsevol dels recursos que es recullen en
aquest Pla s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD). Atès que per a la prestació del servei la Diputació de Girona
haurà de tractar dades personals per compte de l’Ens local, d’acord amb l’article 11.2
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Diputació tindrà
la consideració d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament
general de protecció de dades, assumint les obligacions establertes a l’article 28 del
Reglament i a l’article 33 LOPDGDD. El personal adscrit per la Diputació a la prestació
del servei tractarà dades personals de les quals n’és responsable del tractament, en el
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sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  general  de  protecció  de  dades,  l’Ens  local
beneficiari. El tractament s’efectuarà en els termes i abast que figuren en el document
annex. 

Per  a  qüestions  relacionades  amb  la  protecció  de  dades,  els  interlocutors  entre
l’Ajuntament  obtentor  del  recurs  i  la  Diputació  seran  les  persones  Delegades  de
Protecció de Dades d’ambdues institucions. El correu electrònic podrà ser emprat com
a canal de comunicació entre les persones delegades de protecció de dades.

9. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS

La vigència d’aquest Pla de serveis és indefinida, sens perjudici de qualsevol 
modificació que es realitzi o la seva derogació.

10. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les  entitats  locals  que  a  31  de  desembre  de  2020  estiguin  adherides  al  servei
d’assistència  de  secretaria  intervenció  del  XALOC,  s’entendran  automàticament
adherits a aquest nou pla de serveis. 

A aquest efecte, es dictarà la corresponent resolució de Presidència determinant la
modalitat a la qual quedarà adscrita cada entitat local, i ratificant el nomenament del
funcionari/a  comissionat/da,  sens perjudici  de  que hagin  de complir  les  condicions
d’accés al servei.

ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Responsabilitats i dades objecte de tractament
1. L’ens local obtentor del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a complir el Reglament

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE (Reglament  general  de  protecció  de  dades)  i  la  Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

2. La  prestació  de  determinats  serveis  i  recursos  regulats  en  aquest  Pla  de  Serveis  comporta  el
tractament de dades personals responsabilitat de l'Ens local per part de la Diputació de Girona, que
tractarà aquestes dades en qualitat  d’encarregada del  tractament,  en el  sentit  de l’article 4.8 del
Reglament general de protecció de dades, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de  règim  jurídic  del  sector  públic.  La  Diputació  de  Girona,  com  a  encarregada  del  tractament,
complirà  en  tot  moment  els  principis  i  aplicarà  les  mesures  previstes  al  Reglament  general  de
protecció de dades, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
de garantia dels drets digitals i l’Esquema Nacional de Seguretat (regulat pel Reial Decret 3/2010, de
8  de  gener).  Aquestes  obligacions  s’entenen  sense  perjudici  de  l’adhesió  a  les  mesures  de
coordinació  voluntària  que,  proposades  per  la  Diputació,  fossin  acceptades  per  l’Ens  local  que
encomana.

3. L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de Girona, encarregada del
tractament,  sigui  considerada  responsable  del  tractament,  havent  d’assumir  les  responsabilitats
previstes a la normativa de protecció de dades.

4. Els serveis regulats en aquest pla en els que existeix, per part de la Diputació, un tractament de
dades personals per compte de l’Ens local són:

Recurs: Assistència secretaria - intervenció
 Responsable del tractament de les dades: Ens local beneficiari del servei/recurs.
 Finalitat del tractament: Prestació de servei de secretaria – intervenció d’acord amb el

present Pla de Serveis.
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 Categories d’interessats: persones físiques amb les que es relaciona l’ens local en
l’exercici  de  les  seves  funcions  i  competències,  entre  les  quals  els  habitants  del
municipi,  proveïdors,  representants  o  interlocutors  de  persones  jurídiques,  persones
interessades en els procediments i usuàries o beneficiàries dels seus serveis. 

 Categories de dades personals: 
 - identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF; núm. Seguretat Social o mutualitat; adreça postal,

adreça electrònica,  telèfon;  professió;  signatura manuscrita,  signatura electrònica,  empremta

dactilar; imatge, veu; nom d’usuari, identificador personal, número de registre personal.
- característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de
naixement, edat; nacionalitat, llengua materna.
-  circumstàncies socials:  allotjament  o habitatge; propietats  o possessions; aficions i
estils de vida;  pertinença a clubs i  associacions; llicències,  permisos i  autoritzacions
personals.
-  acadèmiques i  professionals:  formació i  titulacions;  historial  acadèmic;  experiència;
pertinença a col·legis o associacions professionals.
-  ocupació:  lloc  de  treball,  dades  no  econòmiques  de  nòmina,  historial  laboral;
seguiment de l’activitat laboral, formació, permisos i llicències, faltes i sancions.
- econòmiques, financeres i d’assegurances: econòmiques de nòmina; dades bancàries;
número  targeta  de  crèdit,  ingressos  i  rendes;  inversions;  crèdits,  préstecs,  avals,
hipoteques; deduccions impositives/impostos, plans de pensió; assegurances; subsidis.
- transaccions: béns o serveis subministrats per l’interessat, béns o serveis rebuts per
l’interessat; transaccions financeres; compensacions, indemnitzacions.
-  comercials:  activitats  i  negocis;  llicències,  permisos  i  autoritzacions  comercials,
industrials,  professionals;  subscripcions  i  publicacions/mitjans  de  comunicació;
creacions artístiques, literàries, científiques/tècniques.
- infraccions i sancions: infraccions administratives, sancions administratives, infraccions
penals, sancions penals.
- dades de categories especials: salut, dades biomètriques, afiliació sindical. 

 Actuacions  que  comporta  el  tractament:  Recollida,  elaboració,  organització  o
estructuració,  utilització,  conservació,  consulta,  acarament,  supressió  o  destrucció,
registre,  adaptació  o modificació,  extracció,  cancel·lació,  comunicació  o transmissió,
interconnexió, limitació, difusió o qualsevol altre forma d’habilitació.

 Cessions de dades: A administracions públiques en compliment d’obligacions legals, o
del principi de col·laboració interadministrativa. A administracions públiques competents
en  les  matèries  pròpies  de  cada  procediments.  A  altres  persones  en  base  al

consentiment de la persona interessada. 
 Lloc  on  s’efectuarà  el  tractament:  Locals  i  instal·lacions  de  l’ens  locals  i  de  la

Diputació de Girona. 
 Allotjament de  les  dades:   Equips  i  sistemes propis  o  contractats  per  l’ens local.

Equips i sistemes de la Diputació de Girona. Equips i sistemes contractats a empreses
externes  per  la  Diputació  de Girona per  al  funcionament  ordinari  dels  seus  serveis
(informació  consultable  al  perfil  del  contractant  i  al  portal  de  transparència  de  la
Diputació de Girona).  

 Durada de l’encàrrec  de tractament: Encàrrec  vigent  mentre  duri  la  prestació  del
servei/recurs. 

2. Obligacions de la Diputació de Girona 
1. La  Diputació  utilitzarà  les  dades  personals  objecte  de  tractament  només per  a  la  finalitat  o

finalitats pròpies d'aquest encàrrec.
2. Llevat dels casos necessaris per a complir l’objecte de l’encàrrec, la Diputació no comunicarà

dades personals a terceres persona, excepte amb l’autorització expressa de l’Ens local o en els
supòsits legalment admissibles, i en tot cas sempre en consonància amb les finalitats pròpies de
la prestació del servei. 

3. La Diputació declara disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives
de seguretat que ha adoptat i aplicarà al tractament de les dades.

4. Si  la  Diputació  considera que alguna de les instruccions rebudes de l’Ens local,  relatives al
tractament de les dades, contradiu l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció
de dades, informarà d’aquesta circumstància immediatament a l’Ens local. 
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5. El  personal  de la Diputació  que tingui  accés als  sistemes d’informació que tractin  les dades
responsabilitat de l’Ens local, quedarà obligat a mantenir el deure de confidencialitat respecte de
les dades personals a les quals tingui accés en virtut d’aquest encàrrec, obligació que no està
limitada temporalment  i  que perdurarà finalitzada la relació  contractual  o  funcionarial  amb la
Diputació. La Diputació garantirà que aquest personal hagi rebut la formació adequada i s’hagi
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures
de seguretat corresponents. 

6. La Diputació col·laborarà amb l'Ens local si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la
protecció de dades i, si escau, formular consultes prèvies a l’autoritat de control.

7. La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l'Ens  local  la  informació  necessària  per  demostrar  que
compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les auditories que efectuï
l’Ens local o un auditor designat per l’Ens local. 

8. La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l'Ens  local  la  informació  necessària  per  demostrar  que
compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les auditories que efectuï
l’Ens local o un auditor designat per l’Ens local.

9. L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspondrà a l'Ens local. Si
les persones afectades s’adrecessin a la Diputació per exercir els seus drets, la Diputació ho
comunicarà a l’Ens local per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils. Li lliurarà també tota la
informació que pugui ser rellevant per atendre la sol·licitud.

10. La Diputació informarà a la persona Delegada de protecció de dades de l’Ens local, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 24 hores, de les violacions de la seguretat de
les dades personals de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant
per documentar i comunicar, si escau, la incidència. 

3. Obligacions de l’Ens local.
1. Correspon a l’Ens local, com a responsable del tractament:

a. Informar a les persones interessades del tractament de les seves dades.
b. Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets.
c. Realitzar,  si  escau,  una  avaluació  de  l'impacte  en  la  protecció  de  dades  de  les

operacions de tractament.
d. Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el cas que

pertoqui.
e. Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.

2. En relació a les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de les dades, en base
a la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació, l’Ens local donarà compliment a
l’article 33 de l’RGPD, valorant si correspon comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades i a les persones interessades les violacions de seguretat de les dades i, en cas afirmatiu,
procedir a la notificació i portar a terme les actuacions i operacions que se’n derivin. 

4. Encàrrec de tractament a tercers.
1. En el cas que la Diputació hagués d’encarregar alguna operació de tractament ho comunicarà

prèviament i per escrit a l’Ens local, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, informant
de les operacions de tractament que es volen encarregar i, de forma clara i inequívoca, de les
dades de qui  rebrà l’encàrrec,  que es podrà dur a terme si  l’Ens local  no manifesta la seva
oposició en el  termini  indicat. En el cas que l’Ens local  no autoritzés l’encàrrec ho haurà de
motivar i, en base a aquesta informació la Diputació valorarà si pot seguir oferint el servei sense
efectuar l’encàrrec o bé per mitjà d’un altre encarregat.

2. En el cas que la Diputació encarregui operacions de tractament, qui els efectuï assumirà també
la  condició  d’encarregat  del  tractament,  estarà  obligat  a  complir  les  obligacions  que aquest
document estableix, així com les instruccions que dicti l’Ens local. Correspondrà a la Diputació
regular la nova relació mitjançant un contracte o qualsevol altre acte jurídic vàlid, de manera que
el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures
de seguretat), en els mateixos termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones
afectades.  Si  el  subencarregat  ho  incomplís  la  Diputació  continuarà  essent  plenament
responsable davant l’Ens local pel que fa als perjudicis que es puguin causar.

23

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat



5. Realització d’estadístiques.
D’acord amb els articles 5.b i 89 de l’RGPD, la Diputació de Girona podrà fer explotacions amb finalitats
estadístiques de les dades objecte dels tractaments descrits. El tractament d’aquestes dades per aquesta
finalitat  es portarà a terme de forma dissociada, de manera que ni  directament ni indirectament sigui
possible la identificació de les persones interessades a qui corresponen les dades.

6. Finalització de l’encàrrec.
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades, abstenint-se de portar a terme
cap acció que pogués comportar un nou accés.”

Segon. Aprovar l’adhesió automàtica al nou pla de serveis de totes les entitats locals
que a data 31 de desembre de 2020 tenien comissionat un secretari/a interventor/a per
part de XALOC, sens perjudici que hagin de complir les condicions d’accés al servei.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  als  municipis  adherits  al  servei  en virtut  de  l’apartat
segon.

Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

El senyor President, comenta que ara passaríem al punt 7è, que és l’aprovació del Pla
de serveis per a la realització de les funcions d’assistència de secretaria-intervenció
(SASI). Té la paraula el vicepresident primer, el senyor Pau Presas.
El  vicepresident  primer,  senyor  Pau  Presas,  intervé  i  presenta  la  proposta  de  la
Comissió  que  presideix:  Gràcies,  president.  Bon  dia.  Bàsicament  en  aquest  punt
presentem aquest pla de serveis per a la funció d’assistència de secretaria-intervenció.
Aquesta proposta ve derivada del traspàs del personal que fins ara conformava el SAT
(servei d’assistència tècnica als municipis) al XALOC. Aquesta inclusió que vam fer
amb el pressupost del 2021 i també la seva relació de llocs de treball que queden
englobats dins de la institució de la Diputació. I, bàsicament, regula el funcionament
del servei d’assistència als municipis en matèria de secretaria i  intervenció. Aquest
servei és gratuït per a les entitats que s’hi puguin acollir. Bàsicament l’objectiu d’aquest
servei  és  prestar  l’assistència  en  matèria  de  fe  públiques,  assessorament  legal
preceptiu,  funció interventora,  control  financer i  de comptabilitat  als municipis de la
província de Girona.
En aquest cas, es determinen dos grups en els quals se’ls prestarà de forma preferent
aquesta assistència. Primer, els micropobles de menys de 500 habitants i, en segon
lloc, els municipis de menys de 1000 habitants. Actualment aquest servei està englobat
dins de l’àrea de la secretaria general. Compta amb un director que coordina aquest
servei, compta amb nou secretaris interventors que actualment estan prestant el servei
al voltant de 25 municipis i, també, tenen el suport de tres tècnics jurídics i un auxiliar
administratiu. També, destacar que no solament es disposa d’aquest suport, sinó que
també per  tot  el  que  és  matèria  comptable,  i  intervenció  també comptarà  amb el
suport, en aquest cas, de l’àrea d’Intervenció que en parlarem més endavant. No són
places  noves,  sinó  que  aquestes  places  ja  existien  i  simplement  s’han  passat  de
XALOC a la Diputació. I, en tot cas, es regula la prestació d’aquest servei als municipis
de la demarcació de Girona. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. Alguna consideració per part
de vostès? No? Per tant, quedaria aprovat, senyor secretari, per unanimitat. Entenc
que per 25 perquè crec que el senyor Casellas ja s’ha desconnectat. Per 26, perdó.
D’acord?

24

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat



Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

8. Aprovació del Pla de serveis d'assessorament i d'assistència jurídica als
municipis  de  la  demarcació  de  Girona.  –  Secretaria  General  -
2020/X020200/9982

“El president de la Diputació, en data 15 de juliol de 2020, va dictar una resolució per
la qual s’incoava la integració del Serveis d’Assistència Tècnica del XALOC, és a dir,
els  serveis  en  l’exercici  de  les  funcions  de  secretaria-intervenció,  els  serveis
d’assistència  tècnica  especialitzada  en  diferents  matèries:  comptable,  econòmica  i
jurídica i que, en aquell moment, es prestava per part de l’organisme autònom de la
Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació.

Mitjançant la mateixa resolució de presidència s’establia que la prestació dels serveis
es duria a terme per la pròpia Diputació de Girona amb efectes el dia 1 de gener de
2021. 

La plantilla i la Relació de llocs de treball de l’organisme autònom XALOC així com la
de Diputació de Girona, que es van aprovar en la sessió plenària extraordinària de 24
de novembre de 2020, contemplen les amortitzacions de llocs i places a XALOC i la
incorporació d’aquestes places i llocs a la Diputació de Girona.

Davant la necessitat de focalitzar els serveis del SAT dels municipis de la província de
Girona  a  la  pròpia  Diputació  i  així  homogeneïtzar  i  unificar  els  criteris  i  forma de
prestació  dels  serveis,  tan  a  nivell  intern  de  la  pròpia  entitat  com a  nivell  extern,
s’executarà a través d’un canal únic i d’un catàleg de servei determinat.
Per una banda s’oferirà el servei de Secretaria Intervenció, que consisteix en l’exercici
de  les  funcions  públiques  reservades  a  funcionaris  amb  habilitació  de  caràcter
nacional.

I,  per  l’altra  banda,  s’oferirà  el  servei  d’Assessorament  i  Assistència  Jurídica en
matèries com contractació, urbanisme i matèries jurídiques, i es farà amb el personal
propi  i  amb el  personal  provinent  de XALOC que actualment  està prestant  aquest
servei, (sense augmentar despeses ni efectius).

Així mateix, d’acord amb l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació jurídica
als  municipis  i  amb  la  finalitat  d’oferir  als  municipis,  prioritàriament  als  de  menor
població i  menys capacitat  econòmica i  de gestió,  un servei  integral,  apropiat  i  de
qualitat  per a garantir la seguretat jurídica de la prestació dels serveis,  s’afegeix el
servei d’assessorament i assistència jurídica als municipis per a la gestió del servei de
subministrament d’aigua potable.

Pel  que fa  a les  consultes  sobre  contractació  administrativa,  plecs  administratius  i
plecs tècnics reguladors dels diferents serveis i del servei públic de l’aigua regulats a la
Llei 9/2017, de contractes del sector públic, seran resoltes a través del pla de serveis
específics de compra pública de la Diputació de Girona.
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Finalment, aquests serveis requereixen d’un pla que englobi, concreti i determini els
serveis  que  es  presten,  els  seus  recursos,  els  beneficiaris  i  la  forma  en  què  es
prestaran. 

D’acord amb el que preveu l’article 36.1.b) de la llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 16.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats,  la  Comissió  Informativa  d‘d'Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l’acord següent: 

Primer. Aprovar el Pla de Serveis d’assessorament i d’assistència jurídica als municipis
de la demarcació de Girona, que es transcriu literalment a continuació:

“PLA  DE  SERVEIS  D’ASSESSORAMENT  I  ASSISTÈNCIA  JURÍDICA  ALS
MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

1. INTRODUCCIÓ

Els articles 31 i 36 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, atribueixen a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis amb una població de dret inferior als 1.000 habitants,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 

Els municipis són l’element bàsic i fonamental de l’organització territorial, gaudeixen de
representativitat social, econòmica i cultural del territori, i han de garantir la prestació
de determinats serveis per ells mateixos o amb el suport d’altres administracions que
tenen atribuïdes competències de cooperació i d’assistència.

En  aquest  sentit,  les  diputacions  tenen  encomanades,  per  la  legislació  vigent,
aquestes funcions encaminades a garantir que els municipis desenvolupin les seves
competències, assumint tres objectius clars: 

 Garantir el reequilibri territorial.
 Defensar els interessos dels ens locals del seu territori, donant suport a les seves

iniciatives davant les administracions de caràcter autonòmic, estatal i comunitària.
 Impulsar la renovació de l’Administració Local posant a l’abast dels municipis tots

els mitjans administratius i tècnics necessaris per incrementar l’eficàcia en la gestió
i la capacitat de resposta davant les demandes dels ciutadans.

El present Pla de serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris,
la forma de realització del servei i el procediment de sol·licitud i concessió del mateix. 

2. INCORPORACIÓ  DELS  OBJECTIUS  DE  DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE - Agenda 2030 
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Aquest  pla  de  serveis  té  impacte  principalment  sobre  els  següents  objectius  de
desenvolupament sostenible, de l’agenda 2030:

 Objectiu 10. Reduir de les desigualtats, promoure la inclusió social, econòmica i
política i fomentar la igualtat d'oportunitats

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells. 

 Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial
per aconseguir els objectius del Desenvolupament Sostenible

3. SERVEIS QUE ES PRESTEN

És objecte del present Pla de serveis regular la prestació, per part de la Diputació de
Girona, del servei d’assistència jurídica als ens locals de les comarques gironines. 

Els recursos que s’ofereixen son:

3.1. Recursos tècnics i materials:

3.1.1. Assessorament i assistència jurídica de les següents matèries:

a. Domini públic i patrimoni
b. Expropiacions (d’acord amb el contingut del Pla del propi Servei)
c. Urbanisme
d. Procediment administratiu electrònic
e. Organització i funcionament ens locals
f. Responsabilitat patrimonial
g. Eleccions locals
h. Gestió documental i arxiu
i. Altres.

3.1.2.  Assessorament  i  assistència  jurídica  en  matèria  de  subministrament  d’aigua
potable

L’Àrea de Secretaria de la Diputació de Girona proposa la creació d’un nou servei
d’assistència  als  municipis  per  a  la  gestió  del  servei  de  subministrament  d’aigua
potable, amb l’objectiu d’oferir als municipis, prioritàriament als de menor població i
menys capacitat econòmica i de gestió, un servei integral, apropiat i de qualitat per a
garantir la seguretat jurídica de l’esmentat servei.

El  servei  inclou  l’assessorament  jurídic  en  l’àmbit  de  la  gestió  del  servei  de
subministrament d’aigua potable que es durà a terme per part de personal especialitzat
en relació a la tramitació de l’aprovació o l’adequació de la normativa local en matèria
de subministrament  d’aigua  potable  (Reglament  regulador  del  servei)  i  prestacions
patrimonials de caràcter públic (Ordenança) i en altres àmbits que s’hi relacionin. Es
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confeccionaran com a model-tipus un reglament regulador del servei i una ordenança
reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic.
Queden excloses les consultes sobre contractació administrativa, plecs administratius i
plecs  tècnics  reguladors  del  servei  públic  de  l’aigua  regulats  a  la  Llei  9/2017,  de
contractes  del  sector  públic,  les  quals  seran  resoltes  a  través  del  pla  de  serveis
específics de Compra Pública de la Diputació de Girona.

3.2. Recursos Formatius

El servei d’assistència jurídica dissenyarà un Pla de formació anual que té en compte
les necessitats dels ens locals i  les novetats legislatives, organitzatives i tècniques.
Aquest pla de formació està adaptat a la disponibilitat i suficiència de recursos.

3.3. Recursos Informatius

S’habilita un espai preferent  a la pàgina web de la Diputació (www.ddgi.cat) on es
poden  consultar  i  descarregar  documents,  models,  bases  de  dades  i  normativa
relacionada amb l’assistència jurídica. Alguns d’aquests recursos informatius s’oferiran
sota prèvia subscripció de l’usuari i podran incloure sistemes d’avisos d’actualització.  

a. Informació  periòdica  als  ens  locals: Butlletí  informatiu  sobre
temàtiques  relacionades  amb  les  matèries  objecte  de  l’assistència
jurídica.

b. Reculls  de  normativa:  Recull  i repositori digital  de  normativa  i  altra
documentació rellevant.

c. Modelatge de documents i informació d’interès.

d. Bases de dades i fonts d’informació en dades obertes: 

1. Recull de preguntes freqüents (FAQ’s) d’interès pels ens locals. 

2. Altres bases d’interès pels ens locals. 

3.4 Recursos econòmics.

No es preveuen recursos econòmics.

4. BENEFICIARIS DEL PLA
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Poden ser beneficiaris d’aquest Pla els ajuntaments de les comarques de Girona amb
població  de  dret  inferior  als  20.000  habitants,  així  com  les  Entitats  Municipals
Descentralitzades (EMD) i Mancomunitats amb població inferior a 20.000 habitants. No
obstant,  tindran  preferència  els  micropobles  (municipis  de  població  inferior  a  500
habitants) i els municipis de població inferior de 1.000 habitants de dret.

No  obstant,  la  realització  dels  serveis  queden  condicionats  a  la  disponibilitat  i
suficiència dels recursos humans adscrits al Servei d’assistència jurídica.

Excepcionalment, els costos dels recursos o una part d’aquests es podran repercutir
als  ens  locals  beneficiaris,  amb  criteris  de  capacitat  econòmica  i/o  poblacional,
mitjançant la tarifació de preus públics que s’aprovi.

5. SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI

Les entitats locals interessades que reuneixin els requisits establerts hauran de fer la
petició  o  consulta  a  través  del  Portal  de  Suport  de  la  Diputació  de  Girona
(www.ddgi.cat).

Per tal de donar resposta i gestionar les peticions d’assessorament i assistència en
aquestes  matèries,  serà  necessari  que  l’ens  local  peticionari  faciliti  les  dades  i  la
informació que li sigui requerida.

6. DENEGACIÓ DEL SERVEI

La prestació del servei es podrà denegar pels següents motius:

1. Quan no es pugui dur a terme per manca disponibilitat i suficiència dels recursos
humans adscrits al Servei d’assistència jurídica.

2. Quan les sol·licituds tinguin un defecte de forma de caràcter essencial.
3. Quan les entitats locals no compleixin els requisits exigits en aquest Pla.

En aquests casos el President de la Corporació emetrà una resolució motivada
denegant el servei sol·licitat. 

7. NORMES DE DESENVOLUPAMENT

Es faculta el president de la Diputació perquè pugui dictar, mitjançant la corresponent
resolució,  les  normes  de  desenvolupament  que  resultin  necessàries  per  a  la
interpretació  i  desenvolupament  d’aquest  Pla,  i  per  incorporar,  si  s’escau,  serveis
complementaris o de caràcter temporal.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

La Diputació i  l’Ens local beneficiari  de qualsevol dels recursos que es recullen en
aquest Pla s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
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drets digitals (LOPDGDD). Atès que per a la prestació del servei la Diputació de Girona
haurà de tractar dades personals per compte de l’Ens local, d’acord amb l’article 11.2
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Diputació tindrà
la consideració d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament
general de protecció de dades, assumint les obligacions establertes a l’article 28 del
Reglament i a l’article 33 LOPDGDD. El personal adscrit per la Diputació a la prestació
del servei tractarà dades personals de les quals n’és responsable del tractament, en el
sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  general  de  protecció  de  dades,  l’Ens  local
beneficiari. El tractament s’efectuarà en els termes i abast que figuren en el document
annex. 

Per  a  qüestions  relacionades  amb  la  protecció  de  dades,  els  interlocutors  entre
l’Ajuntament  obtentor  del  recurs  i  la  Diputació  seran  les  persones  Delegades  de
Protecció de Dades d’ambdues institucions. El correu electrònic podrà ser emprat com
a canal de comunicació entre les persones delegades de protecció de dades.

9. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS

La  vigència  d’aquest  Pla  de  serveis  és  indefinida,  sens  perjudici  de  qualsevol
modificació que es realitzi o la seva derogació.

ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Responsabilitats i dades objecte de tractament
1. L’ens local obtentor del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a complir el Reglament

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel  que fa  al  tractament  de dades personals  i  a  la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de
dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals. 

2. La prestació de determinats serveis i recursos regulats en aquest Pla de Serveis comporta el
tractament de dades personals responsabilitat de l'Ens local per part de la Diputació de Girona,
que tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregada del tractament, en el sentit de l’article 4.8
del Reglament general de protecció de dades, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de règim jurídic del sector públic.  La Diputació de Girona, com a encarregada del
tractament, complirà en tot moment els principis i aplicarà les mesures previstes al Reglament
general de protecció de dades, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i de garantia dels drets digitals i l’Esquema Nacional de Seguretat (regulat pel
Reial Decret 3/2010, de 8 de gener). Aquestes obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió
a les mesures de coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per
l’Ens local que encomana.

3. L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de Girona, encarregada
del  tractament,  sigui  considerada  responsable  del  tractament,  havent  d’assumir  les
responsabilitats previstes a la normativa de protecció de dades.

4. Els serveis regulats en aquest pla en els que existeix, per part de la Diputació, un tractament de
dades personals per compte de l’Ens local són:
Recurs: Assistència jurídica

 Responsable del tractament de les dades: Ens local beneficiari del servei/recurs.
 Finalitat del tractament: Prestació de servei d’assistència jurídica en les matèries que es

transcriuen en el punt 3.1 del present Pla de Serveis.
 Categories d’interessats: Ens locals de les comarques gironines amb la determinació

dels requisits dels beneficiaris segons el punt 4 del Pla de Serveis.
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 Categories de dades personals: 
- identificatives:  nom  i  cognoms,  DNI/NIF;  núm.  Seguretat  Social  o  mutualitat;  adreça

postal, adreça electrònica, telèfon; professió; signatura manuscrita, signatura electrònica,
empremta dactilar; imatge, veu; nom d’usuari, identificador personal, número de registre
personal.

- característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de
naixement, edat; nacionalitat, llengua materna.

- circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions; aficions i estils
de vida; pertinença a clubs i associacions; llicències, permisos i autoritzacions personals.

- acadèmiques  i  professionals:  formació  i  titulacions;  historial  acadèmic;  experiència;
pertinença a col·legis o associacions professionals.

- ocupació: lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral; seguiment de
l’activitat laboral, formació, permisos i llicències, faltes i sancions.

- econòmiques, financeres i  d’assegurances:  econòmiques de nòmina; dades bancàries;
número  targeta  de  crèdit,  ingressos  i  rendes;  inversions;  crèdits,  préstecs,  avals,
hipoteques; deduccions impositives/impostos, plans de pensió; assegurances; subsidis.

- transaccions:  béns  o  serveis  subministrats  per  l’interessat,  béns  o  serveis  rebuts  per
l’interessat; transaccions financeres; compensacions, indemnitzacions.

- comercials: activitats i negocis; llicències, permisos i autoritzacions comercials, industrials,
professionals; subscripcions i publicacions/mitjans de comunicació; creacions artístiques,
literàries, científiques/tècniques.

- infraccions i  sancions:  infraccions administratives,  sancions administratives,  infraccions
penals, sancions penals.

- dades  de  categories  especials:  salut,  origen  ètnic,  vida  o  orientació  sexual,  dades
genètiques,  dades  biomètriques,  ideologia,  religió,  afiliació  sindical,  creences,  opinions
polítiques, conviccions filosòfiques.

 Actuacions que comporta el tractament:  
Recollida, elaboració, consulta, o qualsevol altre forma d’habilitació.

 Cessions de dades: No hi haurà cessions de dades.
 Lloc on s’efectuarà el tractament: Equips i sistemes propis de la Diputació. 
 Allotjament  de  les  dades:   Equips  i  sistemes  de  la  Diputació  de  Girona.  Equips  i

sistemes contractats a empreses externes per la Diputació de Girona per al funcionament
ordinari dels seus serveis (informació consultable al perfil  del contractant i  al portal de
transparència de la Diputació de Girona).  

 Durada de l’encàrrec de tractament: Encàrrec vigent mentre duri la prestació del servei/
recurs. 

2. Obligacions de la Diputació de Girona 

1. La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per a la finalitat o finalitats
pròpies d'aquest encàrrec.

2. Llevat  dels casos necessaris  per a complir  l’objecte de l’encàrrec,  la  Diputació no comunicarà
dades personals a terceres persona, excepte amb l’autorització expressa de l’Ens local o en els
supòsits legalment admissibles, i en tot cas sempre en consonància amb les finalitats pròpies de la
prestació del servei. 

3. La Diputació declara disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives
de seguretat que ha adoptat i aplicarà al tractament de les dades.

4. Si  la  Diputació  considera  que  alguna  de  les  instruccions  rebudes  de  l’Ens  local,  relatives  al
tractament de les dades, contradiu l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de
dades, informarà d’aquesta circumstància immediatament a l’Ens local. 

5. El  personal  de  la  Diputació  que  tingui  accés  als  sistemes  d’informació  que  tractin  les  dades
responsabilitat de l’Ens local, quedarà obligat a mantenir el deure de confidencialitat respecte de
les dades personals a les quals tingui accés en virtut d’aquest encàrrec, obligació que no està
limitada  temporalment  i  que  perdurarà  finalitzada  la  relació  contractual  o  funcionarial  amb  la
Diputació. La Diputació garantirà que aquest personal hagi rebut la formació adequada i s’hagi
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures
de seguretat corresponents. 
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6. La Diputació  col·laborarà amb l'Ens  local  si  ha d’efectuar  avaluacions  d’impacte relatives  a la
protecció de dades i, si escau, formular consultes prèvies a l’autoritat de control.

7. La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l'Ens  local  la  informació  necessària  per  demostrar  que
compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les auditories que efectuï
l’Ens local o un auditor designat per l’Ens local. 

8. La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l'Ens  local  la  informació  necessària  per  demostrar  que
compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les auditories que efectuï
l’Ens local o un auditor designat per l’Ens local.

9. L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspondrà a l'Ens local. Si les
persones  afectades  s’adrecessin  a  la  Diputació  per  exercir  els  seus  drets,  la  Diputació  ho
comunicarà a l’Ens local per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils. Li lliurarà també tota la
informació que pugui ser rellevant per atendre la sol·licitud.

10. La Diputació informarà a la persona Delegada de protecció de dades de l’Ens local, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 24 hores, de les violacions de la seguretat de
les dades personals de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per
documentar i comunicar, si escau, la incidència. 

3. Obligacions de l’Ens local.
1. Correspon a l’Ens local, com a responsable del tractament:

a. Informar a les persones interessades del tractament de les seves dades.
b. Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets.
c. Realitzar,  si  escau,  una  avaluació  de  l'impacte  en  la  protecció  de  dades  de  les

operacions de tractament.
d. Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el cas que

pertoqui.
e. Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.

2. En relació a les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de les dades, en base
a la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació, l’Ens local donarà compliment a
l’article 33 de l’RGPD, valorant si correspon comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades i a les persones interessades les violacions de seguretat de les dades i, en cas afirmatiu,
procedir a la notificació i portar a terme les actuacions i operacions que se’n derivin. 

4. Encàrrec de tractament a tercers.
1. En el cas que la Diputació hagués d’encarregar alguna operació de tractament ho comunicarà

prèviament i per escrit a l’Ens local, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, informant
de les operacions de tractament que es volen encarregar i, de forma clara i inequívoca, de les
dades de qui  rebrà l’encàrrec,  que es podrà dur a terme si  l’Ens local  no manifesta la seva
oposició en el  termini  indicat. En el cas que l’Ens local  no autoritzés l’encàrrec ho haurà de
motivar i, en base a aquesta informació la Diputació valorarà si pot seguir oferint el servei sense
efectuar l’encàrrec o bé per mitjà d’un altre encarregat.

2. En el cas que la Diputació encarregui operacions de tractament, qui els efectuï assumirà també
la  condició  d’encarregat  del  tractament,  estarà  obligat  a  complir  les  obligacions  que aquest
document estableix, així com les instruccions que dicti l’Ens local. Correspondrà a la Diputació
regular la nova relació mitjançant un contracte o qualsevol altre acte jurídic vàlid, de manera que
el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures
de seguretat), en els mateixos termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones
afectades.  Si  el  subencarregat  ho  incomplís  la  Diputació  continuarà  essent  plenament
responsable davant l’Ens local pel que fa als perjudicis que es puguin causar.

5. Realització d’estadístiques.
D’acord amb els articles 5.b i 89 de l’RGPD, la Diputació de Girona podrà fer explotacions amb finalitats
estadístiques de les dades objecte dels tractaments descrits. El tractament d’aquestes dades per aquesta
finalitat  es portarà a terme de forma dissociada, de manera que ni  directament ni indirectament sigui
possible la identificació de les persones interessades a qui corresponen les dades.
6. Finalització de l’encàrrec.
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades, abstenint-se de portar a terme

cap acció que pogués comportar un nou accés.”
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Segon. Aprovar l’adhesió automàtica al nou pla de serveis de totes les entitats locals
que a data 31 de desembre de 2020 estaven adherits al servei d’assistència tècnica de
XALOC, sens perjudici que hagin de complir les condicions d’accés al servei.

Tercer.  Notificar  aquest  acord  als  municipis  adherits  al  servei  en virtut  de  l’apartat
segon.

Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

El  senyor  President,  comenta  que  passaríem  al  punt  8è,  el  Pla  de  serveis
d’assessorament i d’assistència jurídica als municipis de la demarcació. Té la paraula
el diputat senyor Ayats.
El  diputat  delegat  d’Habitatge  i  Serveis  Generals,  senyor  Joaquim  Ayats,  pren  la
paraula i manifesta: Sí, moltes gràcies, president. Aquest punt és semblant al que fins
ara presentava en aquest mateix ple el vicepresident. En aquest cas és pel Pla de
serveis d’assessorament i d’assistència jurídica. També és fruit i arrel de la integració
del servei d’assistència als municipis que fins ara es presentava a XALOC, i realitzant
amb sinèrgia amb els serveis prestats per la pròpia Diputació. S’ofereix,  doncs, un
assessorament i assistència jurídica depenent també, en aquest cas, de la Secretaria
General.  En  aquest  cas,  les  matèries  seran  a  nivell  de  domini  públic  i  patrimoni,
d’expropiacions, d’urbanisme, de procediment administratiu i electrònic, d’organització i
funcionament  dels  ens  locals,  de  responsabilitat  patrimonial,  d’eleccions  locals,  de
gestió  documental  i  arxiu i  de subministrament  d’aigua potable.  En aquest  cas els
beneficiaris  del  pla  són  serveis  de  les  entitats  municipals  de  menys  de  20.000
habitants, amb prioritat expressa per a aquells municipis de menys de 1000. Aquest
servei serà dotat  amb un director  coordinador,  el  suport  directe per prestar  aquest
servei,  tres tècnics, també, i  un auxiliar administratiu,  a més del suport  del cap de
serveis i dels secretaris de la Secretaria General de la Diputació.
El senyor president, diu: Moltes gràcies, senyor Ayats. Alguna consideració per part de
vostès? No?
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí, nosaltres.
El senyor President, diu: Sí, senyora Pèlach.
La diputada senyora Pèlach, intervé i manifesta: Sí, moltes gràcies. En aquest punt,
per comentar sobretot que malgrat no es va voler aprovar en el seu moment la moció
en què demanàvem un acompanyament jurídic als municipis, en què s’apostava per
municipalitzar  l’aigua  per  les  dificultats  específiques  que  comportaven  aquests
processos, però, en canvi, veiem que aquí sí que s’ha incorporat aquest nou servei.
Llavors, celebrem que ara s’incorpori aquesta assistència jurídica per a la gestió del
servei  d’aigua.  Creiem que és un pas important.  I,  alhora,  lamentem,  perquè vam
preguntar  a  la  Comissió  Informativa  i  se’ns  va  indicar,  que  no  s’hagi  previst  la
contractació de professionals específics per a aquest nou servei. Ens sembla que al
final estem ampliant el que s’estava oferint i, per tant, seria bo dotar dels professionals
per poder-ho assumir.
El senyor President, respon: Sí, però en aquest cas és assistència jurídica. Per tant,
l’assistència jurídica que anaven donant  ara en tots  els  temes i  els  temes que es
poden anar incorporant respecte a tot això. No és un tema de selecció de personal, és
un tema d’assistència jurídica. D’acord. Sí, senyor Ayats.
El diputat senyor Ayats, manifesta: Sí, molt ràpid. En qualsevol cas, el que crec que fa
aquest  pas  és  facilitar  una  mica  la  feina  als  municipis.  També,  ja  potser  ho  farà
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després en el següent punt, es posa en marxa el portal de suport, el Jira, que és el
servei d’assistència als municipis, que podran fer les sol·licituds d’assistència a través
d’aquest portal, tant del servei de secretaria com d’intervenció com d’assessorament
jurídic,  com és en aquest  cas.  Per  tant,  aquesta  voluntat  d’oferir.  I  si  després  es
detecten les necessitats que es detectin, doncs serem a temps de poder reforçar o de
fer el que sigui necessari per donar aquest servei al conjunt dels municipis.
El senyor President, manifesta: Bé, moltes gràcies. Entenc que el seu vot és a favor,
senyora Pèlach? Sí, no? Per tant, són 26 vots a favor, senyor secretari.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

9. Modificació del Pla de serveis d'assistència als òrgans interventors de les
entitats locals. – Servei d’assistència als òrgans interventors de les entitats
locals - 2021/X020100/1276

“L’article  153  del  decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que els ens locals tenen plena
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb
la legislació vigent.

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
determina que són competències pròpies de la Diputació:

a. La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir la prestació integral
i  adequada dels  serveis  de competència  municipal  a  la  totalitat  del  territori
provincial (apartat a).

b. L’assistència  i  cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. En tot cas ha de
garantir als municipis de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de
secretaria i intervenció (apartat b). 

c. La prestació dels serveis de contractació centralitzada en els municipis amb
població inferior a 20.000 habitants (apartat g). 

d. El  seguiment dels  costos efectius dels serveis prestats pels  municipis  de la
província (apartat h).

Addicionalment,  les lletres c i  d de l’article 36.2 determinen que la Diputació ha de
garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries en els Ajuntaments i prestar
suport  en  la  selecció  i  formació  del  seu  personal  sense  perjudici  de  l'activitat
desenvolupada  en  aquestes  matèries  per  l'Administració  de  l'Estat  i  la  de  les
comunitats autònomes, així com donar suport als Ajuntaments per a la tramitació de
procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió, assumint-les
quan aquells els hi encomanin.
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L’article 116 bis, apartat 3, estableix que la Diputació ha d’assistir a les corporacions
locals i col·laborar amb l’Administració que exerceixi la tutela financera en l’elaboració i
el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en els plans economicofinancers. 

La disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,  estableix  que  els  serveis  d’assistència  de  les  Diputacions  provincials  han
d’assistir  als  petits  municipis  en  les  competències  que  li  són  atribuïdes  a  l’òrgan
interventor referents a la comprovació material de la inversió.

La funció de de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària i
funció  de  comptabilitat  s’han  d’exercir  de  conformitat  amb  Reial  decret  legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals,  en matèria de pressupostos, les instruccions de
comptabilitat local, el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) i la resta
de normativa d’aplicació.

Entenent  que l’exercici  de les competències anteriors i  l’aplicació de les previsions
contingudes  en  l’ordenament  jurídic,  concretament  les  relatives  a  la  funció  de  de
control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica  i  pressupostària  i  funció  de
comptabilitat,  esdevenen  un  àmbit  complex  que  requereixen  de  l’adequada
especialització del personal local, i tenint en compte a partir de 1 de gener de 2021,
l’assistència en la funció de comptabilitat, fins aleshores prestada des de l’organisme
autònom Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona, s’ha integrat
dins la Intervenció de la Diputació de Girona; tant els serveis d’assistència en control
intern  com  en  la  funció  comptable  passen  a  prestar-se  conjuntament  des  de  la
Diputació de Girona.

El Pla de serveis vigent fins a la data, únicament preveu l’assistència en l’exercici del
control intern a les entitats locals. Amb la finalitat d’incorporar l’assistència comptable,
es proposa modificar el Pla, i així millorar l’exercici de la funció de control intern i de
comptabilitat de les entitats locals de Girona, oferint un servei d’assistència tècnica als
òrgans interventors de les entitats locals de Girona.

Vist  l’expedient  instruït  a  l’efecte,  la  Comissió Informativa d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i proposa al Ple
de la Corporació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER.  Aprovar  la  modificació  del  “Pla  de  serveis  de  la  Diputació  de  Girona
d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona”, que es transcriu
a continuació:
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“PLA  DE  SERVEIS  D’ASSISTÈNCIA  ALS  ÒRGANS  INTERVENTORS  DE  LES
ENTITATS LOCALS DE GIRONA

1) INTRODUCCIÓ

L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
determina que són competències pròpies de la Diputació:

 La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir la prestació integral
i  adequada dels  serveis  de competència  municipal  a  la  totalitat  del  territori
provincial (apartat a).

 L’assistència  i  cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. En tot cas ha de
garantir als municipis de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de
secretaria i intervenció (apartat b). 

 La prestació dels serveis de contractació centralitzada en els municipis amb
població inferior a 20.000 habitants (apartat g). 

 El seguiment dels  costos efectius dels serveis prestats pels  municipis  de la
província (apartat h).

Addicionalment,  les lletres c i  d de l’article 36.2 determinen que la Diputació ha de
garantir l'exercici de les funcions públiques necessàries en els Ajuntaments i prestar
suport  en  la  selecció  i  formació  del  seu  personal  sense  perjudici  de  l'activitat
desenvolupada  en  aquestes  matèries  per  l'Administració  de  l'Estat  i  la  de  les
comunitats autònomes, així com donar suport als Ajuntaments per a la tramitació de
procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió, assumint-les
quan aquells els hi encomanin.

L’article 116 bis, apartat 3, estableix que la Diputació ha d’assistir a les corporacions
locals i col·laborar amb l’Administració que exerceixi la tutela financera en l’elaboració i
el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en els plans economicofinancers. 

La disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,  estableix  que  els  serveis  d’assistència  de  les  Diputacions  provincials  han
d’assistir  als  petits  municipis  en  les  competències  que  li  són  atribuïdes  a  l’òrgan
interventor referents a la comprovació material de la inversió.

La funció de de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària i
funció  de  comptabilitat  s’han  d’exercir  de  conformitat  amb  Reial  decret  legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals,  en matèria de pressupostos, les instruccions de
comptabilitat local, el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) i la resta
de normativa d’aplicació.
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Entenent  que l’exercici  de les competències anteriors i  l’aplicació de les previsions
contingudes en l’ordenament jurídic relatives a la funció de de control i  fiscalització
interna de la gestió econòmica i pressupostària i funció de comptabilitat, esdevenen un
àmbit  complex  que  requereixen  de  l’adequada  especialització  del  personal  local  i
atenent la tipologia de municipis de la demarcació de Girona, amb 131 municipis amb
població  inferior  a  1.000  habitants  (59%)  i  únicament  20 amb població  superior  a
10.000  habitants  (9%),  la  Diputació  de  Girona  ofereix  als  ens  locals  gironins,
prioritàriament als  de menor població i  menys capacitat  econòmica i  de gestió,  un
servei d’assistència tècnica als òrgans interventors de les entitats locals amb la finalitat
de millorar  l’exercici  de la  funció de control  intern i  de comptabilitat  de les entitats
locals de Girona.

Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la
forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió.  

2) INCORPORACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE –
Agenda 2030

Aquest  pla  de  serveis  té  impacte  principalment  sobre  els  següents  objectius  de
desenvolupament sostenible, de l’agenda 2030:

a. Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells. 

b. Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial
per aconseguir els objectius del Desenvolupament Sostenible.

3) SERVEIS A PRESTAR

3.1. RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS

S’ofereixen els recursos indicats a continuació, prèvia sol·licitud d’adhesió al servei per
part dels beneficiaris.

3.1.1. ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN

3.1.1.a) Assistència en la definició i implantació del model de control intern de
l’entitat local

L’objecte d’aquest  servei és l’assessorament tècnic en la definició i  implantació del
model  de  control  intern  de  l’entitat  local,  que  inclou,  entre  d’altres  prestacions,  el
disseny  i  l’actualització  dels  documents  necessaris  per  a  l’aprovació  i  aplicació
d’aquest model.
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3.1.1.b).  Subministrament  d’una  eina  informàtica  per  a  l’exercici  del  control
intern en format electrònic

L’objecte d’aquest servei és facilitar una eina informàtica per a l’exercici del control
intern on l’usuari podrà gestionar les tasques derivades de l’exercici del control intern.
Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l’ús del programari,
així com les tasques de manteniment d’aquest.

La sol·licitud d’aquest servei implicarà l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de
Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11
d’abril  de  2018,  i  a  les  seves  posteriors  modificacions,  referent  a  l’aprovació  dels
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens
locals adherits al Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació
dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’acord de Consell de Ministres vigent en
cada moment sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el citat acord i
les seves posteriors modificacions,  els quals engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui
d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.

L’assistència d’aquest servei es podrà prestar en dues modalitats:

A) Modalitat integrada, que consisteix en activar un entorn per a l’exercici del control
intern  incorporat  dins  el  gestor  d’expedients  subministrat  per  l’oficina  de  suport  a
l’Administració electrònica de la Diputació de Girona.
Per  tant,  les  entitats  locals  beneficiàries  d’aquest  servei  hauran  d’estar  adherides
prèviament al pla provincial de suport a l’Administració electrònica de la Diputació de
Girona.

B)  Modalitat standalone, que consisteix en facilitar l’accés a un entorn remot per a
l’exercici del control intern a aquelles entitats que no disposin del gestor d’expedients
subministrat  per  l’oficina  de suport  a l’Administració  electrònica  de la  Diputació  de
Girona.

3.1.1.c) Subministrament d’una eina informàtica per a la realització de l’Auditoria
de sistemes anual per a la verificació dels registres comptables de factures (Art.
12.3 L 25/2013). 

L’objecte  d’aquest  servei  és  facilitar  una  eina  informàtica  per  a  la  realització  de
l’auditoria de sistemes anual per a la verificació dels registres comptables de factures,
prevista com a una actuació obligatòria en l’exercici del control permanent planificable,
en els termes que s’estableixen a l’article 12.3 de la L 25/2013, de factura electrònica.
Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l’ús del programari.

Les condicions d’activació i manteniment de l’eina estaran supeditades a la modalitat
d’assistència del servei previst en l’apartat 3.1.2.b) d’aquest pla. Per tant, les entitats
locals  beneficiàries  d’aquest  servei  hauran  d’estar  prèviament  adherides  al  servei
establert en l’indicat apartat 3.1.2.b).
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3.1.1.d) Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió

L’objecte  d’aquest  servei  és  l’assessorament  tècnic  als  òrgans  interventors  de  les
entitats locals de la demarcació de Girona amb població inferior a 20.000 habitants, en
l’exercici de la intervenció de la comprovació material de les inversions establerta als
articles 214.2.d) del TRLRHL i 20 del RD 424/2017, quan la comprovació material a
realitzar requereixi coneixements tècnics.

3.1.1.e) Assessorament en matèria de control intern

L’objecte d’aquest  servei  és  la  resolució  de consultes  en matèria de control  intern
formulades per l’òrgan interventor de l’entitat local.

Les consultes hauran de versar sobre qüestions de caràcter general en relació a la
normativa reguladora de l’exercici del control intern del sector públic local i no tindran
caràcter vinculant. En cap cas s’informarà sobre qüestions concretes vinculades a la
tramitació dels expedients.

3.1.2. ASSISTÈNCIA EN L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ DE COMPTABILITAT 

3.1.2.a) Assistència en la definició i implantació del model comptable de l’entitat
local 

L’objecte d’aquest  servei és l’assessorament tècnic en la definició i  implantació del
model  de  comptabilitat  de  l’entitat  local,  que  inclou,  entre  d’altres  prestacions,  el
disseny  i  l’actualització  dels  documents  necessaris  per  a  l’aprovació  i  aplicació
d’aquest model.

3.1.2.b) Subministrament d’una eina informàtica per a la gestió pressupostària i
comptable

L’objecte d’aquest servei consisteix en subministrar una eina informàtica per a la gestió
pressupostària i comptable, així com la seva instal·lació i posada en marxa.

Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l’ús del programari.

L’assistència d’aquest servei es podrà prestar en dues modalitats:

A)  Modalitat  de  proveïdor  d’aplicacions  (en  endavant,  modalitat  ASP), que
consisteix en facilitar un accés remot al programari específic, instal·lat en els servidors
informàtics de Diputació de Girona, mitjançant enllaç telemàtic.

Aquesta modalitat es caracteritza perquè permet a la Diputació de Girona la instal·lació
de sistemes de control remot i  de les actualitzacions de versions de programa que
decideixi. Totes les tasques de manteniment i instal·lació es realitzaran des dels equips
centrals de Diputació de Girona, inclosa la migració de dades de l’exercici en què es
posa en marxa.
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Aquesta modalitat s’aplicarà a totes les entitats locals amb població inferior o igual a
5.000 habitants. Les entitats locals amb població entre 5.000 i 20.000 habitants podran
optar entre aquesta modalitat i la indicada en la lletra B) d’aquest apartat.

B)  Modalitat d’instal·lació en local (en endavant, modalitat local), que consisteix
en fer residir les dades de l’entitat local als seus propis servidors i instal·lar l’aplicació
informàtica en els seus servidors.

Aquesta  modalitat  es  caracteritza  perquè  l’ens  beneficiari  ha  d’instal·lar  les
actualitzacions de versions de programa que es determinin des de la Diputació de
Girona.  Així  mateix,  l’entitat  local  es  farà  càrrec  del  suport  informàtic  necessari,
realitzant-se  les  actualitzacions  i  atenció  o  suport  del  programari  directament  pel
proveïdor  de  l’aplicació  i  haurà  d’assumir  els  costos  de  la  migració  de  dades  de
l’exercici en què es posa en marxa.

Aquesta modalitat s’aplicarà a totes les entitats locals amb població superior a 20.000
habitants, i aquelles que per requeriments tècnics no puguin optar a la modalitat ASP. 

3.1.2.c)  Subministrament  d’una  eina  informàtica  per  a  la  gestió  integral  del
patrimoni

L’objecte d’aquest servei consisteix en facilitar  una eina informàtica per a la  gestió
integral del patrimoni, així com la seva instal·lació i posada en marxa.

Aquest servei també inclou la formació i assistència als usuaris en l’ús del programari.

La sol·licitud d’aquest servei implicarà l’adhesió a l’acord de la Diputació de Girona
referent  a  l’aprovació  del  Manual  de  normes  i  procediments  per  a  la  gestió  del
Patrimoni.

L’assistència d’aquest servei es podrà prestar en dues modalitats:

A)  Modalitat  de  proveïdor  d’aplicacions  (en  endavant,  modalitat  ASP), que
consisteix en facilitar un accés remot al programari específic, instal·lat en els servidors
informàtics de Diputació de Girona, mitjançant enllaç telemàtic.

Aquesta modalitat es caracteritza perquè permet a la Diputació de Girona la instal·lació
de sistemes de control remot i  de les actualitzacions de versions de programa que
decideixi. Totes les tasques de manteniment i instal·lació es realitzaran des dels equips
centrals de Diputació de Girona, inclosa la migració de dades de l’exercici en què es
posa en marxa.

Aquesta modalitat s’aplicarà a totes les entitats locals amb població inferior o igual a
5.000 habitants. Les entitats locals amb població entre 5.000 i 20.000 habitants podran
optar entre aquesta modalitat i la indicada en la lletra B) d’aquest apartat.
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B)  Modalitat d’instal·lació en local (en endavant, modalitat local), que consisteix
en fer residir les dades de l’entitat local als seus propis servidors i instal·lar l’aplicació
informàtica en els seus ordinadors.

Aquesta  modalitat  es  caracteritza  perquè  l’ens  beneficiari  ha  d’instal·lar  les
actualitzacions de versions de programa que es determinin des de la Diputació de
Girona.  Així  mateix,  l’entitat  local  es  farà  càrrec  del  suport  informàtic  necessari,
realitzant-se  les  actualitzacions  i  atenció  o  suport  del  programari  directament  pel
proveïdor  de l’aplicació  i  haurà  d’assumir  els  costos  de la  migració  de dades  de
l’exercici en  què  es posa  en marxa dutes a terme per l’empresa proveïdora.

Aquesta modalitat s’aplicarà a totes les entitats locals amb població superior a 20.000
habitants, i aquelles que per requeriments tècnics no puguin optar a la modalitat ASP. 

3.1.2.d) Assessorament pressupostari i comptable

L’objecte  d’aquest  servei  és  la  resolució  de  consultes  en  matèria  pressupostària  i
comptable formulades per l’òrgan interventor de l’entitat local.

Les consultes hauran de versar sobre qüestions de caràcter general en relació a la
normativa  pressupostària  i  comptable  i  no  tindran  caràcter  vinculant.  En  cap  cas
s’informarà sobre qüestions concretes vinculades a la tramitació dels expedients.

3.1.3  ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  ALS  SECRETARIS-INTERVENTORS  DE  LA
DIPUTACIÓ  DE  GIRONA  QUE  REALITZIN  LA  FUNCIÓ  DE  CONTROL  I
FISCALITZACIÓ  INTERNA  DE  LA  GESTIÓ  ECONÒMICA-FINANCERA  I
PRESSUPOSTARIA  I  FUNCIÓ  COMPTABLE  EN  LES  ENTITATS  LOCALS
EXIMIDES DE L’OBLIGACIÓ DE CREAR O MANTENIR EL LLOC DE TREBALL DE
SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Aquesta assistència es circumscriu única i exclusivament a la realització de treballs
tècnics,  de confecció d’expedients,  de la  seva tramitació i  de gravació material  de
dades,  que  es  realitzaran  d’acord  amb  els  criteris  i  models  establerts  pel  Servei
d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona, a la vista de la
normativa  vigent,  la  doctrina  emanada  sobre  la  matèria,  les  millors  pràctiques
advertides fins a la data i l'experiència adquirida en el propi servei d’assistència.

En  qualsevol  cas,  això  no  implicarà,  directa  o  indirectament,  l’assumpció  de  les
funcions  de  l’òrgan  interventor,  ni  qualsevol  forma  de  corresponsabilitat  o  judici
favorable de les decisions a prendre autònomament pels secretaris-interventors de la
Diputació de Girona que realitzin la funció de control i fiscalització interna de la gestió
econòmica-financera i pressupostària i funció comptable en les entitats locals eximides
de l’obligació de crear o mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció, respecte al
seu contingut o sobre la pertinença o oportunitat de la tramitació dels corresponents
expedients i  les  seves propostes  de resolució que correspondrà exclusivament  als
funcionaris indicats.

Aquest servei comprèn, amb caràcter general, l’assistència en les tasques establertes
a l’article 4 del RD 128/2018, de 16 de març, amb el que es regula el règim jurídic dels
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funcionaris  d’administració  local  amb  habilitació  de  caràcter  nacional,  que  fan
referència  a  les  funcions  de  control  intern  i  comptabilitat  atribuïdes  a  l’òrgan
interventor, que entre d’altres, es concreten en les següents:

 Elaboració  i/o  confecció  dels  informes  derivats  de  l’exercici  de  la  funció
interventora.

 Elaboració  i/o  confecció  dels  informes  derivats  de  l’exercici  del  control
permanent no planificable i del planificable obligatori.

 Desenvolupament de la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost
de l'entitat  local,  d'acord amb les normes generals i  les dictades pel ple de
l’entitat local.

 Confecció de l’expedient del compte general de l’entitat local.
 Confecció, d’acord amb els criteris generalment acceptats, dels estats integrats

i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació.
 Confecció  del  projecte  de  l’expedient  del  pressupost  anual,  expedients  de

modificacions  pressupostàries,  els  derivats  d’incompliments  de  les  regles
fiscals,  i  qualsevol  altre  expedient  que  derivi  de  la  gestió  pressupostària
establert per la normativa vigent.

 Confecció de l’expedient de la liquidació anual del pressupost de l’entitat local.
 Gestió  del  registre  comptable  de factures,  i  confecció  dels  informes que la

normativa en matèria de morositat i factura electrònica exigeixen.
 Remissió telemàtica dels fitxers referents a les obligacions del subministrament

d’informació,  al  MINHAP,  Sindicatura  de  comptes  i,  altres  organismes,  de
conformitat amb la normativa vigent.

Aquest  servei  es  prestarà  exclusivament  a  les  entitats  locals  eximides  de  la
demarcació de Girona a les quals se’ls hi presti el servei de secretaria-intervenció per
la Diputació de Girona. A més a més, les entitats locals eximides han de garantir amb
caràcter previ els següents requisits:

 Comptar amb el serveis de, com a mínim, un administratiu/va en la plantilla de
l’entitat local (C2 o C1).

 Estar adherides al servei d’assistència en l’exercici de la funció de control intern
i comptable indicats en l’apartat 3 d’aquest Pla. 

 Estar adherides al servei d’administració electrònica de la Diputació de Girona.

3.2 RECURSOS FORMATIUS

Es dissenyarà un Pla de formació anual que tindrà en compte les necessitats dels ens
locals i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques en l’àmbit temàtic d’aquest
pla de serveis. 

Es preveu la creació de grups de treball amb els ens locals interessats en temàtiques
específiques per aprofundir sobre aquests temes i per facilitar l’aprenentatge compartit
a partir de l’intercanvi d’experiències.  
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3.3 RECURSOS INFORMATIUS

S’habilitarà  un  espai  a  la  pàgina  web  de  la  Diputació  on  es  podran  consultar  i
descarregar  documents,  models,  bases de dades i  normativa  relacionada amb les
funcions de l’òrgan interventor. Alguns d’aquests recursos informatius s’oferiran sota
prèvia subscripció de l’usuari i podran incloure sistemes d’avisos d’actualització.  

1. Informació periòdica als ens locals: 

 Butlletí informatiu sobre temàtiques relacionades amb l’exercici de les
funcions dels òrgans interventors locals.

2. Reculls de normativa 

 Recull  i repositori digital  de normativa rellevant pel compliment de les
disposicions  en  matèria  de  funció  de  control  intern  i  funció  de
comptabilitat.

 Recull i repositori digital d’instruccions i altra documentació rellevant pel
compliment de les disposicions en matèria de funció de control intern i
funció de comptabilitat.

3. Modelatge de documents i informació d’interès: 

 Modelatge en matèria de control intern:

o Funció interventora

o Control financer

o Resultats de l’exercici del control intern

 Modelatge en matèria comptable i econòmica:

o Pressupost

o Modificacions de crèdit

o Liquidació del pressupost

o Endeutament

o Compte general

o Subministrament d’informació
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4. Bases de dades i fonts d’informació en dades obertes: 

 Recull de preguntes freqüents (FAQs) d’interès pels ens locals. 

 Recull  de manuals formatius en matèria de control  intern i  funció de
comptabilitat.

 Altres  bases  d’interès  pels  ens  locals  en  matèria  de  control  intern  i
funció de comptabilitat.

4. BENEFICIARIS DEL PLA I CRITERIS DE SELECCIÓ 

Poden  sol·licitar  els  recursos  del  Pla  de  Serveis  totes  les  entitats  locals  de  la
demarcació de Girona que reuneixin el requisits i condicions establertes en l’apartat 3
d’aquest Pla.

Les previsions d’assistència previstes en aquest pla s’adaptaran a la disponibilitat  i
suficiència de recursos humans i tecnològics adscrits al Servei d’assistència.

En el  cas  que no es  poguessin  atendre  totes  les  sol·licituds  rebudes  tècnicament
viables, el criteri de priorització serà l’atenció als municipi de menor població.

5. FINANÇAMENT DEL SERVEI

Els recursos inclosos dins d’aquest  pla de serveis es finançaran amb els recursos
propis de la Diputació de Girona.

Els recursos es prestaran amb els mitjans propis del Servei d’assistència als òrgans
interventors de les Entitats Locals  de Girona,  dependent  de la Intervenció general,
sense perjudici de la contractació de col·laboració externa quan resulti necessària.

6. SOL·LICITUD, ADHESIÓ I CONCESSIÓ DELS SERVEIS

Els òrgans interventors interessats en els serveis indicats en aquest Pla, hauran de
sol·licitar l’adhesió al servei, a través de l’alcalde-president de l’entitat local, mitjançant
el  formulari  de  sol·licitud  normalitzat  que  estarà  disponible  a  la  pàgina  web de  la
Diputació  de  Girona  (www.ddgi.cat)  i  presentar-lo  mitjançant  la  plataforma EACAT,
juntament amb un certificat de la resolució d’alcaldia o presidència en la qual s’aprova
l’adhesió  al  Servei  d’Assistència  als  òrgans  interventors  de  les  Entitats  Locals  de
Girona.

Les  entitats  dependents  de  les  entitats  locals,  com  ara  organismes  autònoms  o
consorcis, no hauran de presentar sol·licitud expressa pels serveis, sinó que l’entitat
local de la qual depenen haurà d’informar les dades corresponents a aquestes entitats
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en  el  formulari normalitzat  de  sol·licitud  del  servei.  En  aquests  casos  els  seran
d’aplicació els mateixos requisits i beneficis que l’entitat matriu.

Una vegada registrada la sol·licitud d’adhesió al/als servei/s, el Servei d’Assistència als
òrgans  interventors  de  les  Entitats  Locals  l’analitzarà  i  comunicarà  a  l'entitat  local
l’abast dels treballs a realitzar, així com la planificació prevista. 

Per als recursos indicats en els apartats 3.1.1.d), 3.1.1.e), 3.1.2.d) i 3.2 d’aquest Pla
caldrà fer les corresponents sol·licituds individualitzades amb les dades i informació
que sigui requerida.

El serveis indicats en l’apartat 3.1.3 no precisaran de sol·licitud expressa.

Els recursos informatius de l’apartat 3.3 estaran a disposició dels ens locals mitjançant
accés lliure a l’entorn web del servei o amb la subscripció als formularis establerts.

Les entitats que a 31 de desembre de 2020 estiguin adherides al Pla d'Assistència
Comptable  (PAC)  de  l’organisme  autònom  XALOC  de  la  Diputació  de  Girona
s’entendran automàticament adherides a aquest nou Pla de serveis en aquells serveis
anàlegs.  Amb  aquest  efecte  es  dictarà  la  corresponent  resolució  de  Presidència
determinant la modalitat a la qual quedarà adscrita cada entitat local.

7. NORMES DE DESENVOLUPAMENT 

Es faculta al President de la Diputació perquè, previ informe de la Intervenció general,
pugui dictar, mitjançant la corresponent resolució, les normes de desenvolupament que
resultin necessàries per a la interpretació i desenvolupament del present Pla.

8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La Diputació i  l’ens local beneficiari  de qualsevol dels recursos que es recullen en
aquest Pla s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades i la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals. En tots aquells recursos en els que la Diputació tracta dades personals
dels ens locals aquest últim tindrà la consideració de responsable del tractament de les
dades  (en  el  sentit  de  l’article  4.7  del  Reglament  general  de  protecció  de  dades)
assumint  la  Diputació  de  Girona  les  responsabilitats  pròpies  de  l’encarregat  del
tractament (en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de dades). 

El  detall  de  les  obligacions  i  responsabilitats  i  les  condicions  de  l’encàrrec  de
tractament en matèria de protecció de dades personals per cada un dels recursos en
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els que existeix accés a dades personals regulats en aquest Pla figuren a l’Annex, que
és part integrant d’aquest document.

Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre l’ens
local obtentor del recurs i la Diputació seran les persones Delegades de Protecció de
Dades d’ambdues institucions.

9. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS 

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida mentre no se n’acordi la modificació o
derogació, i els serveis que recull es poden sol·licitar durant tot l’any.

 

Amb l’entrada en vigor d’aquest Pla de serveis, queden sense efectes el Pla de serveis
de la Diputació de Girona d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats
Locals, aprovat pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de setembre
de 2019 i publicat al BOP número 196 de data 11 d’octubre de 2019, el Pla de serveis
d’assistència comptable als ens locals de la demarcació de Girona, el Pla de serveis
d’assistència comptable per a la gestió integral  del  patrimoni  dels ens locals  de la
demarcació de Girona,  aprovats pel  Consell  Rector  de l’organisme autònom Xarxa
Local  de  Municipis  Gironins  de  la  Diputació  de  Girona,  així  com  qualsevol  altre
disposició d’igual o inferior rang que s’oposi a l’establert en aquest Pla de serveis.

ANNEX INSTRUCCIÓ PRESTACIÓ SERVEI D’ASSISTÈNCIA EN LA INTERVENCIÓ
DE LA COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ

Instrucció  per  a  la  sol·licitud  de  la  prestació  del  servei  d’assistència  en  la
intervenció de la comprovació material  de la inversió per part  de les entitats
locals  adherides  al  Servei  d’assistència  a  l’òrgan  interventor  de  les  entitats
locals

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), inclou, com a part integrant de la funció
interventora, la intervenció de la comprovació material de la inversió, l’exercici de la
qual l’ordenament jurídic atribueix a la Intervenció.

La finalitat de la intervenció de la comprovació material de la inversió és la de verificar
materialment l’efectiva realització de les obres, serveis i adquisicions finançades amb
fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contacte o encàrrec.

La Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), concreta que l’òrgan interventor assistirà a la recepció material
de tots  els  contractes,  excepte  els  contractes menors,  en exercici  de  la  funció  de
fiscalització material de les inversions que exigeix l’article 214.2.d del TRLRHL. Tant la
LCSP com el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017), en el seu article
20, estableixen que l’òrgan interventor, podrà estar assistit en la recepció per un tècnic
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especialitzat en l’objecte del contracte, que haurà de ser diferent del director de l’obra i
del responsable del contracte. Els serveis d’assistència de les Diputacions Provincials
assistiran als petits municipis a aquests efectes i els altres previstos a la Llei.

El Pla de serveis d’assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona
regula,  en  el  seu  apartat  3.1.1.d),  el  servei  d’assistència  en  la  intervenció  de  la
comprovació  material  de  la  inversió,  que  té  per  objecte  l’assessorament  i/o
acompanyament tècnic als òrgans interventors de les entitats locals de la demarcació
de Girona amb població inferior a 20.000 habitants, en l’exercici de la intervenció de la
comprovació material de les inversions establerta als articles 214.2.d del TRLRHL i 20
del RD 424/2017, sempre que la comprovació material  requereixi  de coneixements
tècnics.

Amb l’objectiu de regular el procediment i els requisits a complir per part de les entitats
locals interessades en el servei, es redacta aquesta instrucció.

Primer.- Àmbit d’aplicació subjectiu

Aquesta circular serà d’aplicació a les entitats locals de la demarcació de Girona  amb
una població inferior a 20.000 habitants, les quals tinguin aprovada l’adhesió al servei
d’assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió del Pla de
serveis de la Diputació de Girona d’assistència als òrgans interventors de les entitats
locals de Girona.

Segon.- Àmbit d’aplicació objectiu

Aquesta circular afectarà a la prestació del servei d’assistència en la intervenció de la
comprovació material de la inversió, que es podrà sol·licitar en la modalitat de:

1. Assessorament tècnic:
En aquesta modalitat,  l’òrgan interventor rebrà assistència durant  l’execució
del  contracte,  per  tal  de  dur  a  terme  les  tasques  prèvies  a  realitzar  amb
anterioritat a l’acte de recepció.

2. Assessorament i acompanyament tècnic:
En aquesta  modalitat,  l’òrgan  interventor,  a  més de l’assessorament  tècnic
durant l’execució del contracte, el dia de l’acte de recepció anirà acompanyat
d’un assessor tècnic del Servei d’assistència. 

L’assistència es podrà sol·licitar sempre i quan la comprovació material requereixi de
coneixements tècnics, que s’entendrà necessària en els casos següents:
 Les  recepcions  d’obres,  els  projectes  de  les  quals  hagin  estat  redactats  per

funcionaris tècnics, tals com arquitectes, enginyers o qualsevol altres que hagin de
disposar de títols acadèmics o professionals.

 Les  recepcions  d’obres,  les  direccions  i  vigilància  de  les  quals  hagin  estat
encomanades a persones que posseeixen títols de capacitació especial, encara
que no hagin mediat en la redacció dels projectes.
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 Les recepcions o comprovacions de contractes de serveis o subministraments, els
plecs  tècnics,  als  com  arquitectes,  enginyer  o  qualsevol  altres  que  hagin  de
disposar de títols acadèmics o professionals.

Tercer.- Sol·licitud del servei, termini, modificació i desistiment

Les entitats locals interessades en sol·licitar aquest servei ho faran a través del Portal
de Suport a l’òrgan interventor (Jira), adjuntant el formulari de sol·licitud d’assistència
en la  intervenció  de la  comprovació  material  de  la  inversió,  disponible  al  web del
servei, i  que podeu consultar a l’Annex I d’aquesta instrucció, degudament omplert,
junt amb la documentació necessària per a la prestació d’aquest servei, en el termini
de 15 dies des de la formalització del contracte.

En  cas  que  l’entitat  local  vulgui  modificar  la  modalitat  de  servei  sol·licitat
(assessorament  tècnic  o assessorament  i  acompanyament  tècnic)  o desistir-ne,  ho
haurà  de  comunicar,  de  forma  expressa,  pel  mateix  canal  de  comunicació  on
prèviament s’haurà fet la sol·licitud.

Quart.- Documentació necessària per a la prestació del servei

La documentació que, com a mínim, s’haurà d’enviar en el moment de la sol·licitud del
servei és la següent:

 El formulari de sol·licitud;
 El plec de clàusules administratives particulars;
 El  projecte  tècnic,  en  el  cas  d’obres,  o  el  plec  de  prescripcions

tècniques, en la resta de prestacions;
 El contracte;
 L’oferta  tècnica,  el  cas  que s’haguessin  aprovat  criteris  d’adjudicació

diferents del preu.

Pel que fa la resta de documentació, si s’escau, s’haurà d’anar enviant i adjuntant a la
mateixa petició de servei feta a través del Portal de Suport a l’òrgan interventor (Jira),
a mesura que es disposi d’ella, i sempre, amb una antelació mínima de 10 dies hàbils
a l’acte de recepció:

 Les modificacions aprovades;
 Les certificacions realitzades, inclosa la última. Aquestes certificacions

hauran de detallar  la  totalitat  de les parties d’acord amb el  projecte,
l’amidament acumulat des de l’origen i la diferència <per cada partida>
entre la despesa executada i la prevista en el projecte;

 Les millores proposades i acceptades per l’òrgan de contractació;
 Els documents necessaris  que acreditin  els controls  de qualitat  o de

supervisió realitzats durant l’execució del contracte.

Cinquè.- Procediment i motius d’acceptació i de denegació del servei

Un cop rebuda la sol·licitud, des del Servei d’assistència als òrgans interventors de les
entitats  locals,  s’analitzarà  per  tal  d’acceptar-la,  en  cas  que  es  compleixin  les
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condicions regulades en aquesta instrucció, o bé denegar-la, pels motius detallats a
continuació.

Es denegarà l’assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió
en els casos següents:

1. L’entitat  local  sol·licitant  no  és  beneficiària  i/o  no  està  adherida  al  servei
d’assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió del Pla
de serveis de la Diputació de Girona d’assistència als òrgans interventors de
les entitats locals de Girona.

2. La comprovació material no requereix de coneixements, i no es troba en cap
dels supòsits detallats a l’apartat segon d’aquesta instrucció, referent a l’àmbit
d’aplicació objectiu.

3. La sol·licitud d’assistència en la intervenció de la comprovació material de la
inversió  es  presenta  fora  de termini,  d’acord  amb l’apartat  tercer  d’aquesta
instrucció.

4. Falta la documentació necessària de l’expedient,  d’acord amb l’apartat quart
d’aquesta instrucció. 

Tant  l’acceptació  com la  denegació  de  l’assistència  es  comunicarà  a  través de  la
mateixa petició del servei que l’entitat local hagi fet a través del  Portal de Suport a
l’òrgan interventor (Jira). En el cas de denegar-se aquesta assistència s’exposaran els
motius de la denegació.

Disposició final

Aquesta circular entrarà en vigor a partir d’avui, i serà vigent fins a la seva modificació
o derogació expressa; deixant sense efectes l’anterior circular.

ANNEX I
SOL·LICITUD  D’ASSISTÈNCIA  EN  L’EXERCICI  DE  LA  INTERVENCIÓ  DE  LA
COMPROVACIÓ MATERIAL DE LA INVERSIÓ

1. Amb la  present  es  sol·licita  el  servei  d’assistència  en  l’exercici  de  la  intervenció  de  la
comprovació material de la inversió (escollir una opció):

Assessorament tècnic 

Assessorament i acompanyament tècnic

2. Del següent expedient de contractació:

Títol de l’expedient:      

Tipus d’expedient:

  Recepció d’obra, el projecte de la qual ha estat redactat per funcionaris tècnics, tals
com arquitectes, enginyers o qualsevol altres que hagin de disposar de títols acadèmics
o professionals.
 Recepció d’obra, la direcció i vigilància de la qual hagi estat encomanda a persones
que posseeixen títols de capacitació especial, encara que no hagi mediat en la redacció
del projecte.
 Recepció o comprovació de contracte de servei o subministrament, el plec tècnic del
qual  hagi  estat  redactat  per  funcionaris  tècnics,  tals  com  arquitectes,  enginyers  o
qualsevol altres que hagin de disposar de títols acadèmics o professionals.

Data adjudicació:      
Import adjudicació:      
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Previsió data 
finalització:

     

3. Es fa entrega, com a mínim, de la documentació següent:

DOCUMENT:
Documentació

adjuntada:

Plec de clàusules administratives particulars SI NO 

Projecte tècnic (en obres) / plec de prescripcions tècniques (en la resta) SI NO 

Contracte SI NO 

Oferta tècnica (si s’han aprovat criteris d’adjudicació diferents del preu) SI NO 

4. Justificació de la sol·licitud d’assistència en l’exercici de la intervenció de la comprovació
material de la inversió (escollir una o vàries opcions):

L’entitat local no disposa de personal tècnic.  
L’entitat local disposa de personal tècnic, no obstant, no pot assistir a l’òrgan interventor en 
tractar-se del director de l’obra.
L’entitat local disposa de personal tècnic, no obstant, no pot assistir a l’òrgan interventor en 
tractar-se del responsable del contracte.
Altres (detallar els motius):      

5. En el cas que s’hagi fet la petició d’assistència Assessorament i acompanyament tècnic,
indicar el lloc i data previst per a la recepció:

RECEPCIÓ:
Lloc de la recepció:      
Data prevista per a la recepció:      /      

El/la secretari/ària interventor/a o interventor/a, [rúbrica]

ANNEX PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Responsabilitats i dades objecte de tractament

L’ens local obtentor del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a complir el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual  es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades
(RGPD)) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LO 3/2018 de protecció de dades personals).

La  prestació  de  determinats  serveis  i  recursos  regulats  en  aquest  Pla  de  Serveis  comporta  el
tractament de dades personals responsabilitat de l’ens local per part de la Diputació de Girona,
que tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregada del tractament, en el sentit de l’article 4.8
del Reglament general de protecció de dades, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de règim jurídic del sector públic.  La Diputació de Girona, com a encarregada del
tractament, complirà en tot moment els principis i aplicarà les mesures previstes al Reglament
general de protecció de dades, a la LO 3/2018 de protecció de dades personals i l’Esquema
Nacional de Seguretat (regulat pel Reial Decret 3/2010, de 8 de gener). Aquestes obligacions
s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària que, proposades
per la Diputació, fossin acceptades per l’ens local que encomana.

L’incompliment de les presents clàusules pot comportar que la Diputació de Girona, encarregada del
tractament, sigui considerada responsable del tractament, havent d’assumir les responsabilitats
previstes a la normativa de protecció de dades.

Els serveis regulats en aquest pla en els que existeix, per part de la Diputació, un tractament de dades
personals per compte de l’ens local estan subjectes al següent:

 Responsable del tractament de les dades: Diputació de Girona.

50

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat



 Finalitat  del  tractament: registrar  els  usuaris  dels  serveis  de  la  Diputació  de  Girona
d’assistència als òrgans interventors i prestació del servei.

 Categories  d’interessats:  persones  interessades  en  el  servei  d’assistència  als  òrgans
interventors.

 Categories de dades personals: identificatives, acadèmiques i professionals, ocupació .
 Actuacions  que  comporta  el  tractament: Recollida,  elaboració,  organització  o

estructuració, utilització, conservació, consulta, acarament, supressió o destrucció, registre,
adaptació  o modificació,  extracció,  cancel·lació,  comunicació o transmissió,  interconnexió,
limitació, difusió o qualsevol altre forma d’habilitació.

 Lloc on s’efectuarà el tractament: Equips i sistemes propis de la Diputació de Girona.
 Allotjament de les dades: Sistemes de la Diputació de Girona.
 Durada de l’encàrrec de tractament: Encàrrec vigent mentre duri la prestació del servei en

els termes del Pla de serveis.

2. Obligacions de la Diputació de Girona

1. La  Diputació  utilitzarà  les  dades  personals  objecte  de  tractament  només per  a  la  finalitat  o
finalitats pròpies d'aquest encàrrec.

2. Llevat dels casos necessaris per a complir l’objecte de l’encàrrec, la Diputació no comunicarà
dades personals a terceres persones, excepte amb l’autorització expressa de l’ens local o en els
supòsits legalment admissibles, i en tot cas sempre en consonància amb les finalitats pròpies de
la prestació del servei.

3. La Diputació declara disposar d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives
de seguretat que ha adoptat i aplicarà al tractament de les dades.

4. Si  la  Diputació  considera que alguna de les instruccions rebudes  de l’ens local,  relatives  al
tractament de les dades, contradiu l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció
de dades, informarà d’aquesta circumstància immediatament a l’ens local.

5. El  personal  de la Diputació  que tingui  accés als  sistemes d’informació que tractin  les dades
responsabilitat de l’ens local, quedarà obligat a mantenir el deure de confidencialitat respecte de
les dades personals a les quals tingui accés en virtut d’aquest encàrrec, obligació que no està
limitada temporalment  i  que perdurarà finalitzada la relació  contractual  o  funcionarial  amb la
Diputació. La Diputació garantirà que aquest personal hagi rebut la formació adequada i s’hagi
compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures
de seguretat corresponents.

6. La Diputació col·laborarà amb l’ens local si ha d’efectuar avaluacions d’impacte relatives a la
protecció de dades i, si s’escau, formular consultes prèvies a l’autoritat de control.

7. La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l’ens  local  la  informació  necessària  per  demostrar  que
compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les auditories que efectuï
l’ens local o un auditor designat per l’ens local.

8. La  Diputació  posarà  a  disposició  de  l’ens  local  la  informació  necessària  per  demostrar  que
compleix les seves obligacions, així com per facilitar la realització de les auditories que efectuï
l’ens local o un auditor designat per l’ens local.

9. L’atenció a l’exercici dels drets per part de les persones afectades correspondrà a l’ens local. Si
les persones afectades s’adrecessin a la Diputació per exercir els seus drets, la Diputació ho
comunicarà a l’ens local per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils. Li lliurarà també tota la
informació que pugui ser rellevant per atendre la sol·licitud.

10. La Diputació informarà a la persona Delegada de protecció de dades de l’ens local, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas en el termini màxim de 24 hores, de les violacions de la seguretat de
les dades personals de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant
per documentar i comunicar, si s’escau, la incidència.

3. Obligacions de l’ens local

1. Correspon a l’ens local, com a responsable del tractament:
a. Informar a les persones interessades del tractament de les seves dades.
b. Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets.
c. Realitzar,  si  s’escau,  una  avaluació  de  l'impacte  en  la  protecció  de  dades  de  les

operacions de tractament.
d. Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el cas que

pertoqui.
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e. Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.
2. En relació a les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament de les dades, en base

a la informació obtinguda directament o rebuda de la Diputació, l’ens local donarà compliment a
l’article 33 de l’RGPD, valorant si correspon comunicar a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades i a les persones interessades les violacions de seguretat de les dades i, en cas afirmatiu,
procedir a la notificació i portar a terme les actuacions i operacions que se’n derivin.

4. Encàrrec de tractament

1. En el cas que la Diputació hagués d’encarregar alguna operació de tractament ho comunicarà
prèviament i per escrit a l’ens local, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, informant
de les operacions de tractament que es volen encarregar i, de forma clara i inequívoca, de les
dades de qui  rebrà l’encàrrec,  que es podrà dur a terme si l’ens local no manifesta la seva
oposició en el  termini  indicat. En el cas que l’ens local  no autoritzés l’encàrrec ho haurà de
motivar i, en base a aquesta informació, la Diputació valorarà si pot seguir oferint el servei sense
efectuar l’encàrrec o bé per mitjà d’un altre encarregat.

2. En el cas que la Diputació encarregui operacions de tractament, qui els efectuï assumirà també
la  condició  d’encarregat  del  tractament,  estarà  obligat  a  complir  les  obligacions  que aquest
document estableix, així com les instruccions que dicti l’ens local. Correspondrà a la Diputació
regular la nova relació mitjançant un contracte o qualsevol altre acte jurídic vàlid, de manera que
el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures
de seguretat), en els mateixos termes i amb les mateixes garanties per als drets de les persones
afectades.  Si  el  subencarregat  ho  incomplís  la  Diputació  continuarà  essent  plenament
responsable davant l’ens local pel que fa als perjudicis que es puguin causar.

5. Realització d’estadístiques

D’acord amb els articles 5.b) i 89 de l’RGPD, la Diputació de Girona podrà fer explotacions amb finalitats
estadístiques de les dades objecte dels tractaments descrits. El tractament d’aquestes dades per aquesta
finalitat  es portarà a terme de forma dissociada, de manera que ni  directament ni indirectament sigui
possible la identificació de les persones interessades a qui corresponen les dades.

6. Finalització de l’encàrrec

Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades, abstenint-se de portar a terme
cap acció que pogués comportar un nou accés.”

SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”

El senyor President, comenta que passaríem al punt 9è de l’ordre del dia, que és el
d’assistència  als  òrgans  interventors  de  les  entitats  locals.  Senyor  Presas,  té  la
paraula.
El  vicepresident  primer,  senyor  Pau  Presas,  pren  la  paraula  i  manifesta:  Gràcies,
president.  En aquest  cas  ve derivat,  també,  d’aquest  canvi  del  servei  del  SAT de
XALOC  a  la  Diputació.  Aquest  servei  es  gestionarà  directament  per  part  de  la
Intervenció General de la Diputació de Girona i integrarà el que eren els antics serveis
d’assistència en matèria de control intern, que ja s’estava fent per part de la Diputació;
i el servei d’assistència comptable, que fins ara es gestionava des del servei d’atenció
tècnica. La idea d’això és oferir un servei integral a tots els òrgans interventors de les
entitats locals de la demarcació de Girona. Aquest servei, com he dit, es prestarà de
manera directa  i,  principalment,  té  tres  eixos  principals  d’actuació:  l’assistència  en
l’exercici del control intern de l’entitat, l’assistència en l’exercici de la funció comptable i
patrimonial,  i  el  suport  a  les  secretaries  i  intervencions  eximides  en  l’exercici
d’aquestes funcions. Totes elles es tracten de matèries altament especialitzades, com
en el  cas de secretaria,  i  aquest  servei  es dirigeix  prioritàriament  als  municipis  de
menor població,  com hem explicat  també en el  cas de l’anterior  pla de serveis  de
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secretaris i interventors, amb la finalitat, principalment, de millorar l’exercici del control
intern  i  de  les  funcions  comptables  dels  diversos  ens  locals  de  la  demarcació  de
Girona.  I  també,  doncs,  acompanyar  els  secretaris  interventors,  i  també  els
interventors,  en  el  desenvolupament  d’aquestes  funcions  que,  com  he  dit,  són
complexes com, per exemple, tot el desplegament de l’exercici del control intern de les
diverses entitats. La voluntat d’això no és substituir, en cap cas, les obligacions i el que
hagin de fer les entitats, sinó poder-les acompanyar i, en tot cas, poder donar-les les
eines per tal que puguin desenvolupar correctament les diverses funcions i obligacions
interventores. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Presas. Alguna consideració per part
de vostès? No? Entenc, doncs, que s’aprova per unanimitat. Per tant, senyor secretari,
26 vots a favor d’aquesta proposta.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

10. Modificació del Pla de serveis d'assistència als municipis per a la gestió de
cementiris i  serveis funeraris. – Assistència i Cooperació als Municipis -
2018/X020200/487

“El Ple de la Diputació de Girona en sessió de 20 de març de 2018, va aprovar el Pla
de Serveis d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis funeraris,
que es va publicar al BOPG número 64, de 3 d’abril de 2018.

Després de més de 2 anys de vigència d’aquest  servei,  ha sorgit  la  necessitat  de
modificar-lo en el sentit d’incorporar una clàusula de protecció de dades personals i
d’un annex que reculli els termes i l’abast del tractament de dades personals, així com
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. També s’augmenta el
nombre  de  recursos  que  s’ofereixen,  afegint  les  subvencions  per  a  inversions  en
cementiris que es convoquen des de l’any 2019 i el suport en l’àmbit de la gestió de
cementiris  i  serveis  funeraris.  Es  proposa  canviar  el  nom  i/o  descripció  d’alguns
recursos per tal de definir amb més precisió el tipus de treballs. Per últim, s’actualitza
el  nom  de  la  Comissió  Informativa  que  inclou  el  centre  gestor  d’Assistència  i
Cooperació als municipis.

L’article  153  del  decret  179/1995,  de 13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’obres, activitats i  serveis del ens locals,  estableix que els ens locals tenen plena
potestat per crear, modificar i suprimir els serveis de la seva competència, d’acord amb
la legislació vigent.

D'acord  amb  els  antecedents  exposats,  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l'acord següent:

PRIMER. Aprovar la modificació del Pla de Serveis d’assistència als municipis per a la
gestió de cementiris i serveis funeraris de la Diputació de Girona, el text refós del qual
es transcriu a continuació: 
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“PLA  DE  SERVEIS  D’ASSISTÈNCIA  ALS  MUNICIPIS  PER  A  LA  GESTIÓ  DE
CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS

1. INTRODUCCIÓ
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les bases de règim local
(LRBRL),  modificat  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l’Administració local, determina que són competències pròpies de la
Diputació:

 La coordinació dels serveis municipals entre si per garantir la prestació integral
i  adequada  dels  serveis  de competència  municipal  a  la  totalitat  del  territori
provincial.

 L’assistència  i  cooperació  jurídica,  econòmica  i  tècnica  als  municipis,
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

L’article 26.1 a de l’LRBRL estableix que els municipis han de prestar, entre d’altres i
en tot cas, el servei de cementiri. 
L’article  1.1  de  la  Llei  2/1997,  de  3  d’abril,  sobre  serveis  funeraris  estableix  que
aquests serveis tenen la condició de servei essencial  d’interès general que pot ser
prestat per l’Administració, per empreses públiques o per empreses privades, en règim
de concurrència en tots els casos. L’article 2 del mateix text legal assenyala que els
municipis  són  l’administració  competent  en  matèria  de  serveis  funeraris  i  són  els
responsables de garantir-ne l’existència i la prestació a tota la col·lectivitat local.
El  Servei  d’Assistència  i  Cooperació  als  Municipis  de  la  Diputació  de  Girona,  en
l’exercici de les seves funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica
als municipis, proposa la creació d’un nou servei d’assistència als municipis per a la
gestió  de  cementiris  i  serveis  funeraris,  amb  l’objectiu  d’oferir  als  municipis,
prioritàriament als  de menor població  i  menys capacitat  econòmica i  de gestió,  un
servei integral, apropiat i de qualitat per a la gestió dels cementiris i serveis funeraris.
Aquest Pla de Serveis recull els serveis que s’ofereixen, els ens locals beneficiaris, la
forma de realització i el procediment de sol·licitud i concessió. 

2. SERVEIS QUE ES PRESTEN
És objecte d’aquest Pla de Serveis regular la prestació, per part de la Diputació de
Girona, del servei d’assistència als municipis per a la gestió de cementiris i serveis
funeraris.
Recursos que s’ofereixen als municipis gironins:

a. Cens de cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona: elaboració,
manteniment  i  actualització  de  dades  i  publicació  a  la  pàgina  web  de  la
Diputació de Girona.
Els ens locals disposaran d’un sistema d’assistència telemàtica per mantenir i
actualitzar les dades del cens.

b. Inventari  de  cementiris  municipals:  identificació  i  ubicació  de  cada  unitat
d’enterrament, recull de les dades (difunts, titulars, concessions, etc.), detecció
de disfuncions, identificació dels elements físics que configuren cada cementiri
i valoració del seu estat.
El servei es materialitzarà en la redacció de l’inventari del cementiri municipal
dels ajuntaments beneficiaris, que haurà d’obtenir i ordenar tota la informació
relacionada amb les unitats d’enterrament que formen part del cementiri, així
com identificar els elements físics que el configuren. S’inclouen els treballs,
desplaçaments  i  reunions  necessaris  per  recollir  la  informació  pertinent,
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ordenar-la i justificar les dades utilitzades i proposades, així com la introducció
d’aquesta  informació  en  una  base  informàtica  tipus  Acces o  Excel.  Queda
exclosa del  servei  la  digitalització  de la  documentació relativa a les unitats
d’enterrament i al cementiri. 

c. Aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals.
Sota la modalitat de proveïdor d’aplicacions s’ofereix una eina informàtica per
a la gestió de cementiris municipals que inclou la seva instal·lació i posada en
funcionament i la formació dels usuaris de l’entitat local. També inclou el servei
de suport, que es realitzarà de forma telemàtica.

d. Assessorament en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris.
El  servei  inclou  l’assessorament  personalitzat  per  part  de  personal
especialitzat per a l’aprovació o l’adequació de la normativa local en matèria
de  cementiris  municipals  i  serveis  funeraris  i  en  altres  àmbits  que  s’hi
relacionin. També s’ofereix el servei de depuració de dades de l’inventari de
les  unitats  d’enterrament  i  la  migració  d’aquestes  dades  a  l’aplicació
informàtica de gestió de cementiris municipals de la Diputació de Girona.

e. Estudi del cementiri. 
Mitjançant aquest treball s’avaluen, es defineixen i es fa una diagnosi de les
actuacions  d’inversió  necessàries  per  a  la  posada  a  punt  del  cementiri;
s’elabora el pla de manteniment del cementiri i es fa una avaluació econòmica
del servei (programa de manteniment i cobertura de la taxa de manteniment
del cementiri).

f. Recull  de normativa, modelització i  documents rellevants per a la gestió de
cementiris i serveis funeraris.
S’habilitarà un espai a la pàgina web de la Diputació on es podran consultar i
descarregar  documents,  models  i  normativa  relacionats  amb  la  gestió  de
cementiris i serveis funeraris. Els usuaris que ho desitgin es podran subscriure
als butlletins informatius que es publiquen periòdicament.

g. Formació  en  l’àmbit  de  la  gestió  dels  cementiris  municipals  i  dels  serveis
funeraris.
Anualment,  es  dissenyarà  un  pla  de  formació  adaptat  a  la  disponibilitat  i
suficiència  de  recursos,  que  tindrà  en  compte  les  peticions  de  formació
rebudes i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques.
Es preveu la creació de grups de treball  amb els ens locals interessats en
temàtiques  específiques  per  portar  a  terme sessions  d’aprofundiment  i  per
facilitar l’aprenentatge compartit mitjançant l’intercanvi d’experiències.

h. Recursos econòmics.
Es proporcionarà suport econòmic mitjançant subvencions per a actuacions
en  cementiris  de  gestió  municipal,  d’acord  amb  el  que  prevegi  el  Pla
Estratègic  de  Subvencions  de  la  Diputació  de  Girona  i  les  corresponents
bases reguladores i convocatòries anuals.

i. Suport en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris.
Les  consultes  i  incidències  relatives  al  servei  i  als  recursos  es  resoldran
mitjançant  una  eina  de  suport  accessible  des  del  portal  de  suport  de  la
Diputació de Girona, des de la pàgina web del servei o bé des de l’aplicació
informàtica de gestió de cementiris.

3. BENEFICIARIS DEL PLA
Poden sol·licitar els recursos del servei els ens locals de la demarcació de Girona amb
una  població  inferior  a  20.000  habitants,  mitjançant  la  presentació  telemàtica  per
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l’EACAT del formulari de sol·licitud de recursos del servei, disponible a la pàgina web
de la Diputació de Girona.
Aquest servei restarà obert a les entitats locals de la demarcació de Girona amb una
població superior a 20.000 habitants si el servei disposa de recursos suficients, i no
condiciona ni limita el servei a les entitats locals amb una població inferior.

4. CRITERIS DE SELECCIÓ
Es  posaran  a  disposició  de  tots  els  ajuntaments  que  ho  sol·licitin  els  recursos
següents:

1. Actualització i manteniment del cens de cementiris i serveis funeraris.
2. Recull  de normativa,  modelització  i  documents rellevants per a la gestió  de

cementiris i serveis funeraris.
3. Formació  en  l’àmbit  de  la  gestió  dels  cementiris  municipals  i  dels  serveis

funeraris.
4. Suport en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris.

Per a la resta de recursos, l’ordre d’atenció de les sol·licituds rebudes es determinarà
d’acord  amb criteris  de població,  gravetat  i  urgència  de la  problemàtica  i  grau de
viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada.
Aplicant els criteris anteriors, trimestralment, es planificaran les actuacions que s’hagin
de realitzar en funció de les sol·licituds pendents d’executar i  de les rebudes en el
període, l’antiguitat de la sol·licitud del servei i les capacitats disponibles. 

5. FINANÇAMENT I REALITZACIÓ DEL SERVEI
Els serveis inclosos dins d’aquest Pla d’assistència es finançaran amb els recursos
propis de la Diputació de Girona.
Els  costos  del  servei  o  una  part  d’aquests  es  podran  repercutir  als  ens  locals
beneficiaris, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacional, mitjançant la tarifació
de preus públics que s’aprovi.
Els serveis es prestaran amb els mitjans propis del Servei d’Assistència i Cooperació
als  Municipis  de  la  Diputació  de  Girona  i  amb  les  contractacions  externes  que
s’acordin.

6. SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DEL SERVEI
Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una única sol·licitud
anual  indicant  els  recursos  que  es  demanen,  mitjançant  el  model  normalitzat
disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i  presentar-la
mitjançant  la  plataforma  EACAT.  La  sol·licitud  l’ha  de  signar  electrònicament
l’alcalde/essa de l’ens local, amb un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora
reconeguda  pel  Consorci  d’Administració  Oberta  de  Catalunya, i  s’ha  de  dirigir  al
Servei de Cooperació Local de la Diputació de Girona.
Una vegada registrada la sol·licitud, el Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
l’analitzarà i podrà demanar la documentació que consideri convenient per acceptar-la
o denegar-la. L’acceptació d’assistència es realitzarà per resolució del president de la
Comissió  Informativa  en  què  estigui  integrat  el  Servei,  que  es  notificarà  als
beneficiaris, amb l’abast dels treballs a realitzar i la planificació prevista.

7. NORMES DE DESENVOLUPAMENT
Es faculta  el  president  de la  Diputació  perquè pugui  dictar,  mitjançant  la  resolució
corresponent,  les  normes  de  desenvolupament  que  resultin  necessàries  per  a  la
interpretació i desenvolupament d’aquest Pla.
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8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La Diputació i  l’ens local beneficiari  de qualsevol  dels  recursos que es recullen en
aquest Pla s’obliguen a complir el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals  (LOPDGDD). En tots aquells recursos en què la Diputació tracta
dades personals dels ens locals, aquests últims tindran la consideració de responsable
del tractament de les dades (en el  sentit  de l’article  4.7 del Reglament general de
protecció de dades) i la Diputació de Girona assumirà les responsabilitats pròpies de
l’encarregat  del  tractament  (en  el  sentit  de  l’article  4.8  del  Reglament  general  de
protecció de dades).
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, els interlocutors entre l’ens
local beneficiari del recurs i la Diputació seran les persones delegades de protecció de
dades d’ambdues institucions. El correu electrònic podrà ser emprat com a canal de
comunicació entre les persones delegades de protecció de dades.
Atès que per a la prestació del servei la Diputació de Girona haurà de tractar dades
personals per compte de l’ens local, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic,  la  Diputació  tindrà  la  consideració
d’encarregat  del  tractament,  en  el  sentit  de  l’article  4.8  del  Reglament  general  de
protecció de dades, i assumirà les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament i
a  l’article  33  de  l’LOPDGDD.  El  tractament  s’efectuarà  en  els  termes i  abast  que
figuren en el document annex.

9. OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - AGENDA 2030
El Pla de Serveis i la prestació efectiva dels recursos que conté, ja sigui amb mitjans
propis de la Diputació o mitjançant contractacions externes, es desenvoluparan tenint
en compte els  objectius  de desenvolupament  sostenible  (ODS)  de l’Agenda  2030,
d’entre els quals específicament es detallen els següents:

 Objectiu  7. Garantir  l’accés  a  una  energia  assequible,  segura,  sostenible  i
moderna.  En  l’execució  dels  treballs  de  l’“Estudi”  esmentat  a  l’apartat  2  e,
s’inclouran inversions  a  les  xarxes  de  serveis  que  suposin  una  millora  del
rendiment energètic, l’estalvi d’aigua i la reducció de residus. Així mateix, a les
bases de subvencions per a inversions en cementiris i als criteris de valoració
de les actuacions s’inclouran elements de sostenibilitat ambiental.

 Objectiu 10. Reduir les desigualtats, promoure la inclusió social, econòmica i
política i fomentar la igualtat d’oportunitats. Des dels recursos “Assessorament”
i “Recull” dels apartats 2 d i  f respectivament, s’impulsaran accions per reduir
les  desigualtats,  bàsicament  econòmiques,  promovent  la  introducció  de
bonificacions  i  exempcions  a  la  modelització  que  s’elabori,  i  per  creença
religiosa, afavorint l’atenció en l’àmbit dels cementiris i els serveis funeraris de
totes les persones, independentment de la confessió religiosa i les conviccions
filosòfiques, espirituals o ideològiques. 

 Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un
desenvolupament  sostenible,  proporcionar  accés  a  la  justícia  a  totes  les
persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots
els nivells.  Així mateix, al recurs “Recull” s’inclouran models de processos de
participació dels ciutadans en les polítiques públiques de l’àmbit en qüestió i es
treballarà per  tal  que  els  ens  locals  i  la  Diputació,  a  través  del  Cens  de
cementiris i serveis funeraris de la demarcació de Girona, publiquin la màxima
informació en aquesta matèria perquè tothom la pugui consultar.
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10. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS
La vigència d’aquest Pla de Serveis tindrà efectes des de la seva publicació al Butlletí
Oficial  de  la  Província  de  Girona i  continuarà  vigent  mentre  no  se  n’acordi  la
modificació o derogació.

ANNEX. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
1. Responsabilitats i dades objecte de tractament

 L’ens local beneficiari del servei o recurs i la Diputació de Girona s’obliguen a
complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la
Llei  orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

 La  prestació  de  determinats  serveis  i  recursos  regulats  en  aquest  Pla  de
Serveis  comporta  el  tractament  de dades personals  responsabilitat  de  l’ens
local  per  part  de  la  Diputació  de  Girona,  que  tractarà  aquestes  dades  en
qualitat d’encarregada del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament
general de protecció de dades, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  La Diputació de Girona, com a
encarregada del tractament, complirà en tot moment els principis i aplicarà les
mesures previstes a l’RGPD, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció  de  dades  personals  i  de  garantia  dels  drets  digitals  i  l’Esquema
Nacional  de  Seguretat  (regulat  pel  Reial  decret  3/2010,  de  8  de  gener).
Aquestes obligacions s’entenen sens perjudici de l’adhesió a les mesures de
coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per
l’ens local que encomana.

 L’incompliment  de les presents clàusules pot comportar  que la Diputació de
Girona,  encarregada  del  tractament,  sigui  considerada  responsable  del
tractament, i que hagi d’assumir les responsabilitats previstes a la normativa de
protecció de dades.

 Els serveis regulats en aquest Pla de Serveis en els quals existeix, per part de
la Diputació, un tractament de dades personals per compte de l’ens local són:

Recurs Inventari de
cementiris

Aplicació
informàtica de

gestió de
cementiris

Assessorament en l’àmbit de
la gestió de cementiris i

serveis funeraris

Responsable  del
tractament  de  les
dades:

Ens local beneficiari del recurs.

Finalitat  del
tractament:

Prestació del recurs concedit.

Categories
d’interessats:

1. Titulars dels drets funeraris del cementiri.
2. Titulars de la taxa de manteniment del cementiri.
3. Gestors municipals del servei de cementiri.

Categories  de
dades personals:

11. Identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal, adreça
electrònica,  telèfon,  professió,  nom  d’usuari,  identificador
personal, número de registre personal.

12. Característiques  personals:  sexe,  estat  civil,  dades  familiars,
data de naixement, edat, nacionalitat.

13. Ocupació: lloc de treball.
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14. Econòmiques, financeres i d’assegurances: dades bancàries.
Actuacions  que
comporta  el
tractament:

Recollida,  elaboració,  organització  o  estructuració,  utilització,
conservació,  consulta,  acarament,  registre,  adaptació  o  modificació,
extracció.

Cessions  de
dades:

No es preveuen.

Lloc on s’efectuarà
el tractament:

Equips, sistemes i servidors propis de la Diputació i de proveïdors que
es contractin, si s’escau.

Allotjament  de  les
dades:

Diputació de Girona.
Equips i sistemes dels proveïdors que es contractin, si s’escau.

Durada  de
l’encàrrec  de
tractament:

Encàrrec vigent mentre duri la prestació del recurs.

2. Obligacions de la Diputació de Girona
 La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament només per a

la finalitat o finalitats pròpies de l’encàrrec.
 Llevat dels casos necessaris per complir l’objecte de l’encàrrec, la Diputació no

comunicarà dades personals a terceres persones, excepte amb l’autorització
expressa de l’ens local o en els supòsits legalment admissibles, i en tot cas
sempre en consonància amb les finalitats pròpies de la prestació del servei.

 La Diputació  declara  que disposa  d’una  descripció  general  de les  mesures
tècniques  i  organitzatives  de  seguretat  que  ha  adoptat  i  que  aplicarà  al
tractament de les dades.

 Si la Diputació considera que alguna de les instruccions rebudes de l’ens local,
relatives  al  tractament  de  les  dades,  contradiu  l’RGPD  o  qualsevol  altra
disposició  en  matèria  de  protecció  de  dades,  informarà  l’ens  local
immediatament d’aquesta circumstància.

 El  personal  de la  Diputació  que tingui  accés als  sistemes d’informació  que
tractin les dades responsabilitat  de l’ens local quedarà obligat  a mantenir el
deure de confidencialitat  respecte de les dades personals a les quals tingui
accés en virtut de l’encàrrec, obligació que no està limitada temporalment i que
perdurarà  un  cop  finalitzada  la  relació  contractual  o  funcionarial  amb  la
Diputació. La Diputació garantirà que aquest personal hagi rebut la formació
adequada i s’hagi compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents.

 La Diputació col·laborarà amb l’ens local si ha d’efectuar avaluacions d’impacte
relatives  a  la  protecció  de  dades  i,  si  escau,  formular  consultes  prèvies  a
l’autoritat de control.

 La Diputació posarà a disposició de l’ens local la informació necessària per
demostrar  que  compleix  les  seves  obligacions,  així  com  per  facilitar  la
realització de les auditories que efectuï l’ens local o un auditor/a designat per
l’ens local.

 La Diputació posarà a disposició de l’ens local la informació necessària per
demostrar  que  compleix  les  seves  obligacions,  així  com  per  facilitar  la
realització de les auditories que efectuï l’ens local o un auditor/a designat per
l’ens local.

 L’atenció  a  l’exercici  dels  drets  per  part  de  les  persones  afectades
correspondrà  a  l’ens  local.  Si  les  persones  afectades  s’adrecessin  a  la
Diputació per exercir els seus drets, la Diputació ho comunicarà a l’ens local
per escrit  en el  termini  màxim de dos dies hàbils,  i  li  lliurarà  també tota la
informació que pugui ser rellevant per atendre la sol·licitud.
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 La Diputació informarà la persona delegada de protecció de dades de l’ens
local,  sense dilació  indeguda i  en qualsevol  cas en el  termini  màxim de 24
hores, de les violacions de la seguretat de les dades personals de les quals
tingui  coneixement,  i  li  proporcionarà  tota  la  informació  rellevant  per
documentar i comunicar, si escau, la incidència.

3. Obligacions de l’ens local
 Correspon a l’ens local, com a responsable del tractament:

a. Informar les persones interessades del tractament de les seves dades.
b. Atendre les persones interessades en l’exercici dels seus drets.
c. Realitzar, si escau, una avaluació de l’impacte en la protecció de dades

de les operacions de tractament.
d. Fer les consultes prèvies a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,

si escau.
e. Supervisar la correcció del tractament, inclosa la realització d’auditories.

 En relació amb les violacions de seguretat que es produeixin en el tractament
de les dades, en base a la informació obtinguda directament o rebuda de la
Diputació, l’ens local donarà compliment a l’article 33 de l’RGPD, i valorarà si
correspon  comunicar  a  l’Autoritat  Catalana  de  Protecció  de  Dades  i  a  les
persones  interessades  les  violacions  de  seguretat  de  les  dades  i,  en  cas
afirmatiu, fer la notificació i portar a terme les actuacions i operacions que se’n
derivin.

4. Encàrrec de tractament
 En el cas que la Diputació hagués d’encarregar alguna operació de tractament

ho comunicarà prèviament i per escrit a l’ens local, amb una antelació mínima
de quinze dies naturals, i  informarà de les operacions de tractament que es
volen encarregar  i,  de  forma clara  i  inequívoca,  de les  dades  de qui  rebrà
l’encàrrec, que es podrà dur a terme si l’ens local no manifesta la seva oposició
en el termini indicat. En el cas que l’ens local no autoritzés l’encàrrec ho haurà
de motivar i, en base a aquesta informació, la Diputació valorarà si pot seguir
oferint el servei sense efectuar l’encàrrec o bé per mitjà d’un altre encarregat.

 En el cas que la Diputació encarregui operacions de tractament, qui les efectuï
assumirà  també  la  condició  d’encarregat  del  tractament,  estarà  obligat  a
complir  les  obligacions  que  aquest  document  estableix,  així  com  les
instruccions que dicti l’ens local. Correspondrà a la Diputació regular la nova
relació mitjançant un contracte o qualsevol altre acte jurídic vàlid, de manera
que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions,
obligacions, mesures de seguretat), en els mateixos termes i amb les mateixes
garanties  per  als  drets  de  les  persones  afectades.  Si  el  subencarregat  ho
incomplís  la  Diputació  continuarà  sent  plenament  responsable  davant  l’ens
local pel que fa als perjudicis que es puguin causar.

5. Realització d’estadístiques
D’acord  amb  els  articles  5.  b i  89  de  l’RGPD,  la  Diputació  de  Girona  podrà  fer
explotacions  amb  finalitats  estadístiques  de  les  dades  objecte  dels  tractaments
descrits. El tractament d’aquestes dades per a aquesta finalitat es portarà a terme de
forma dissociada,  de manera que ni  directament  ni  indirectament  sigui  possible  la
identificació de les persones interessades a les quals corresponen les dades.
6. Finalització de l’encàrrec
Amb la resolució de l’encàrrec la Diputació deixarà de tractar les dades, i s’abstindrà
de portar a terme cap acció que pugui comportar un nou accés a les dades.”
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SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

TERCER.- Traslladar el present acord a tots municipis de la província de Girona.”

El senyor President,  comenta que ara passaríem als punts 10è i  11è. Si volen els
podem votar per separat o de manera conjunta. Tot té relació a cementiris. El punt 10è,
l’assistència als municipis per a la gestió dels cementiris i els serveis funeraris i; l’altre,
unes bases. S’aproven les bases reguladores per a les inversions municipals en els
cementiris  de  titularitat  municipal.  Per  explicar  els  dos  punts,  els  faria  tots  dos  i,
després, si vostès volen, fem una votació conjunta, i després per separat. Els explica
tots  dos el  senyor  Bagot,  ja  que tenen relació un amb l’altre.  Senyor  Bagot,  té  la
paraula, quan vulgui.
El  diputat  delegat  de Suport  a  Entitats  Locals,  senyor  Josep Maria Bagot,  pren la
paraula i manifesta: Molt bé. Molt bon dia a tothom. Bé, bàsicament, el punt 10è, a la
modificació de les bases hi ha cinc elements que es modifiquen o s’inclouen, perquè
en alguns casos ja s’estaven duent a terme. Tot i així, la modificació principal vindria a
ser  la  que  fa  referència  al  tema  d’incloure  una  clàusula  de  protecció  de  dades
personals  i  un  annex  que  reculli  els  temes  i  l’abast  del  tractament  de  les  dades
personals.  Aquest  seria  el  principal  element.  També  s’ha  de  recalcar  el  fet  de  la
inclusió  d’objectius  de  desenvolupament  sostenible  de  l’Agenda  2030.  Bàsicament
incloem tres objectius. El 7è, que és garantir l’accés a una energia assequible, segura,
sostenible i moderna. En aquest cas, en concret, s’inclouran inversions a les xarxes de
serveis que suposin una millora en el rendiment energètic, l’estalvi d’aigua i la reducció
de residus.  I  també s’inclouen elements  de sostenibilitat  ambiental.  L’objectiu  10è:
reduir les desigualtats, promoure la inclusió social econòmica i política i fomentar les
igualtats d’oportunitats, afavorint en aquest cas l’atenció a l’àmbit dels cementiris i els
serveis  funeraris  de  totes  les  persones,  independentment  de  la  seva  confessió
religiosa. L’objectiu 16è: promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir
un desenvolupament sostenible, proporcionar l’accés a la justícia a totes les persones i
desenvolupar institucions eficaces, responsables, inclusives a tots els nivells. Pel que
fa referència a la Diputació, es tractaria de treballar  per tal  que els ens locals i  la
Diputació, a través dels cens de cementiris i  serveis funeraris de la demarcació de
Girona,  publiquin la màxima informació en aquesta matèria perquè tothom la pugui
consultar. Aquest seria el segon element. Després hi ha un tercer element de canvi, ja
comencem amb elements menors, però seria incloure el que ja s’estava fent, que és el
fet de l’augment del nombre de recursos que s’ofereixen. Bàsicament, el tema de les
subvencions destinades per a inversions a cementiris i el suport en l’àmbit de la gestió
dels cementiris i dels serveis funeraris. Un quart element és, senzillament, canvi de
nom o descripció d’alguns recursos, bàsicament, per concretar-los una mica més en el
seu concepte. Per exemple, poso com a exemples, abans es deia «assessorament
tècnic  i  jurídic  en  l’àmbit  de  la  gestió  de  cementiris»,  ara  directament  ja  diem
«assessorament  en  l’àmbit  de  la  gestió  de  cementiris».  I  hi  ha  dos  o  tres  canvis
d’aquest  tipus,  per  concretar  l’àmbit  a  què  correspon  l’acció  en  concret.  I  l’últim
element, senzillament, és el que fa referència al nom de la comissió informativa, que
fins  ara  qui  resolia  les  peticions  era  el  president  de  la  Comissió  Informativa  de
Cooperació Local,  havent-se canviat el nom d’aquesta comissió, ara ho resoldrà el
president de la comissió en la qual estigui integrat el servei. Bàsicament aquests són
els canvis que es proposen.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Ah, perdó. Ara ha explicat el 10, ara l’11.
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El diputat senyor Bagot, continua la seva intervenció: El 10, el 10. Tot això és el 10.
Vaig a l’11è, que és, més concretament, les bases reguladores per a les subvencions.
Aquí es produeixen una sèrie de canvis. Després d’haver analitzat les necessitats dels
municipis i adequar-los a la seva realitat, els principals elements que es proposen per
aprovar  avui  serien:  eliminar,  de  l’objecte  de les  subvencions per  a  les  inversions
municipals  en  cementiris,  la  construcció  de  nous  cementiris  per  centrar-ho,
bàsicament,  tot  als  recursos destinats  a  la  millora  dels  equipaments  existents.  Un
segon element seria permetre a aquells municipis que ja han pogut tenir l’any anterior
una ajuda, però que aquests municipis tenen més d’un cementiri, que també es puguin
continuar presentant a la convocatòria següent. Aquest seria un segon element, fins
ara  es  no  podia.  Qui  havia  tingut  ja  una  subvenció,  encara  que  tingués  diferents
cementiris  en  una  anualitat,  a  la  següent  no  s’hi  podia  presentar.  Ara  sí  que  ho
permetem. I  després,  el  tercer element a canviar  ja seria un conjunt de criteris de
valoració on, bàsicament, és incloure puntuacions específiques per a l’ampliació del
recinte del cementiri quan s’acrediti la necessitat d’espai. Fins ara no hi havia un criteri
de valoració específica quant a això. Un segon element seria l’habilitació d’espais per
a inhumacions o equipaments per atendre l’atenció de totes les confessions religioses.
Un  tercer  element:  reivindicar  la  importància  d’incloure  elements  de  sostenibilitat
ambiental, augmentant la puntuació de dos a quatre punts. Quart element: eliminar la
puntuació relativa als serveis d’aigua. Creiem que ja estan incloses en el  criteri de
sostenibilitat ambiental. Un cinquè element: augmentar un punt la puntuació màxima
de la construcció o reforma de banys adaptats al cementiri. I un sisè element: minorar
la puntuació mínima per desestimar les sol·licituds de 15 a 10 punts. És a dir, fins ara
tothom que no arribava a 15 punts quedava automàticament desestimat, ara aquesta
puntuació la baixem fins a 10, donat que considerem que les necessitats més urgents
ja s’han resolt en aquestes primeres convocatòries dels anys anteriors. Bàsicament és
adequar-ho, com he dit, a les necessitats i a les aportacions que se’ns ha fet des de
diferents municipis.
El senyor President, comenta: Moltes gràcies, senyor Bagot. Alguna consideració per
part de vostès?
La diputada senyora Pèlach, diu: Sí, nosaltres. Moltes gràcies. Com ja vam expressar
a la Comissió Informativa, nosaltres creiem que la Diputació s’hauria d’implicar per
garantir que els municipis de la nostra demarcació donin resposta a les necessitats
diverses en termes de serveis funeraris d’acord amb la diversitat filosòfica i religiosa.
Llavors, vam poder parlar amb la Comissió Informativa de la tasca que està fent el
Govern i  el  senyor Bagot  en aquesta línia.  En el  punt  10 votarem a favor  perquè
entenem que el pla de serveis dona marge per fer aquest acompanyament. Però, en
canvi, en el punt 11 ens abstenim perquè precisament nosaltres el que demanàvem és
que  aquesta  subvenció  es  pogués  ampliar  per  incloure  municipis  més  grans,
precisament,  en  aquesta  línia,  de  promoure  que  s’adeqüin  aquests  cementiris  a
aquesta diversitat filosòfica i religiosa. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Senyor Bagot.
El diputat senyor Bagot, respon: Sí, tal com ja vaig explicar a la Comissió Informativa,
realment, per dir-ho d’una manera, la senyora Pèlach se’ns ha avançat en aquesta
petició  perquè  nosaltres  ja  hi  estem  treballant,  i  ho  vaig  explicar.  Concretament,
aquestes necessitats les estem enfocant des de dues línies. Una és a nivell de cada
municipi.  En  aquest  cas  en  concret,  ja  hem  tingut  converses  amb  Salt  per  a
l’adequació  dels  cementiris  municipals  a  espais  per  poder  incloure  enterraments
d’altres religions. I una altra, és també l’enfocament més supramunicipal. Tot i que es
fa  difícil  d’entendre  i,  a  vegades,  de  poder  arribar  a  un  acord,  però  també  hem
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establert ja algunes converses tant amb la Generalitat com amb algun municipi. Hem
fet un recull de quines són les necessitats dels municipis per plantejar algun tipus de
solució supramunicipal. S’haurà de veure, això no és fàcil. Aquesta segona part no és
fàcil.  Estem parlant  de  crear  un  cementiri  de  caire  supramunicipal,  fins  i  tot,  amb
inversió privada, però amb el consens de diferents municipis i de la pròpia Diputació.
La valoració de poder donar aquest tipus d’ajudes és un element que haurà d’estudiar
l’equip de Govern en el seu conjunt perquè el que se’ns està proposant és sortir del
marc  del  que  fins  ara  hem  estat  treballant,  que  són  municipis  inferiors  a  1000
habitants. I, per tant, aquesta problemàtica engloba municipis, normalment, més grans.
Per tant, seria una nova línia d’ajuts que s’hauria d’estudiar. De totes maneres, primer
s’ha de fer el treball de camp, que és el que estem fent ara, tal com vaig explicar a la
Comissió. Gràcies, senyor president.
El senyor President, intervé i manifesta: Moltes gràcies, senyor Bagot. Entenc, senyora
Pèlach,  el  que diu el  senyor  Bagot.  En el  sentit  que aquesta línia d’ajuts  va venir
donada ja fa un parell d’anys, si no recordo malament, precisament per ajudar aquells
municipis petits que tenien cementiris de competència municipal i que estaven en un
mal  estat,  i  que  era  impossible  amb  la  taxa  que  es  cobrava  fer  un  arranjament
d’estructura  del  propi  cementiri.  És  evident  que  en  municipis  més  grans  aquesta
necessitat es cobreix millor per part del que es cobra de cementiris i que, per tant, no
eren els destinataris. Malgrat això, el que diu el senyor Bagot és dir: ara es fa un treball
de camp per estudiar-ho en un futur,  però aquesta línia de municipis de menys de
1000 habitants que no els hem cobert, tot i que els continuem deixant de banda, ens
sembla que és oportuna tornar-la a treure, precisament, per ajudar els municipis petits.
I això no treu que s’estudiïn altres coses, però en tot cas, pensem que aquesta línia és
bàsica per ajudar qui ho necessita, que són els ajuntaments, i especialment els més
petits, que és una de les raons de ser de la pròpia Diputació. Per tant, aquesta línia
entenem que no deixant ni descartant-ne d’altres en un futur, aquesta és absolutament
necessària en el present. I, per això, la portem a l’aprovació d’aquesta sessió plenària.
Entenc que hauríem de fer dues votacions. El punt 10, entenc que és per unanimitat? I
el  punt  11,  que  és  l’ajuda  als  municipis  de  menys  de  1000,  entenc  que  hi  ha  1
abstenció, que és la de la senyora Pèlach, i la resta són vots a favor. Per tant, 25 a
favor i 1 abstenció. D’acord? Doncs, moltes gràcies.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

11. Aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per a inversions
municipals  en  cementiris,  any  2021  –  Assistència  i  Cooperació  als
municipis - 2021/X020100/1413

Antecedents

“El Pla Estratègic de Subvencions (2020-2023), aprovat pel Ple de la Diputació de
Girona en sessió de 17 de desembre de 2019, estableix una línia d’ajuts específics per
a inversions municipals en cementiris.
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La Diputació de Girona, en l’exercici de les seves competències definides a l’article 36
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pretén donar
assistència econòmica als municipis per a dur a terme actuacions en cementiris de
gestió municipal per a què aquests presentin un bon estat de conservació i compleixin
les normes sanitàries que estableix el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.

De conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de l’esmentada Llei 38/2003, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona,  s’han  elaborat  les  bases  reguladores  de  subvencions  per  a  inversions
municipals en cementiris.

D’acord  amb  els  antecedents  exposats, la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,
Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i
proposa al Ple que adopti l’acord següent:

PRIMER. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per
a inversions municipals en cementiris, que es transcriuen literalment a continuació:

“Bases reguladores de subvencions per a inversions municipals en cementiris 
1. Definició de l’objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a
la concessió de subvencions d’Assistència i Cooperació als Municipis de la Diputació
de Girona per finançar inversions en cementiris, que inclouen, l’ampliació o reforma.

2. Procediment de concessió 
El  procediment  de  concessió  d’aquestes  subvencions  és  el  de  concurrència
competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en
el període fixat en la convocatòria, que ha d’aprovar la Junta de Govern, i s’establirà
una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases,
establert en l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).
Les  subvencions  que  s’atorguin  tenen  caràcter  finalista,  no  generen  cap  dret  a
obtenir  altres  subvencions  en  anys  posteriors  i  no  es  poden  al·legar  com  a
precedent. 
3. Despeses subvencionables i període d’execució
3.1. Despeses subvencionables
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la
naturalesa de l’activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es faci en el
termini  i  en  les condicions  que determinen aquestes  bases.  El  cost  dels  béns o
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
Seran subvencionables les actuacions en cementiris de titularitat municipal o bé en
aquells  en  relació  amb  els  quals  l’ajuntament  acrediti  documentalment  que  el
propietari els ha cedit per un període mínim de 25 anys, dels quals, en el moment de
fer la sol·licitud, és necessari que resti vigent un període de 15 anys. 
Són subvencionables les despeses en inversions reals (capítol  VI del  pressupost)
destinades al servei de cementiri amb la finalitat d’adequar-lo a la normativa, millorar
les condicions sanitàries de les instal·lacions, garantir la capacitat a llarg termini o
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millorar les condicions d’accessibilitat i ús de les instal·lacions pròpies del servei de
cementiri.
No  són  despeses  subvencionables  les  de  construcció  o  instal·lació  d’unitats
d’enterrament  de  qualsevol  naturalesa,  els  honoraris  tècnics  de  redacció  de
projectes i de direcció tècnica de les obres i els imports satisfets en concepte d’IVA
quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per
part de l’ens sol·licitant de la subvenció.
Cada ens local,  en el  cas que disposi  de més d’un cementiri,  pot  presentar una
sol·licitud en cada convocatòria per a actuacions en un únic cementiri.
o Període d’execució

El període d’execució s’iniciarà l’1 de gener de l’any de la convocatòria i finalitzarà un
cop passats 12 mesos de la notificació de la resolució.
Aquest termini d’execució es podrà ampliar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
mitjançant resolució del president de la Diputació, fins a un màxim de 3 mesos.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots
els ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona de població
inferior o igual a 1.000 habitants, d’acord amb les xifres del padró municipal a 1 de
gener  de  l’any  de  la  convocatòria  publicades  per  l’Idescat,  i  que  compleixin  els
requisits i les condicions generals establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions. 
Els  ens locals  beneficiaris  de les subvencions en la  convocatòria  immediatament
anterior no poden ser beneficiaris de la convocatòria anual immediatament posterior,
excepte en els casos següents:

 Que la subvenció concedida hagi estat parcial perquè el crèdit màxim de la
convocatòria sigui insuficient per atendre-la íntegrament i que el beneficiari hi
hagi renunciat formalment.

 Que les actuacions subvencionades facin referència a cementiris diferents.
Per  obtenir  la  condició  de  beneficiari  de  la  subvenció  és  necessari  que  les
concessions dels drets funeraris del cementiri que atorgui l’ajuntament tinguin una
durada, com a màxim, de 75 anys. Caldrà acreditar-ho en el moment de formular la
sol·licitud de subvenció mitjançant l’aportació del reglament del servei de cementiri
vigent, la indicació de la data de publicació de l’aprovació definitiva del reglament al
BOPG o, en absència de reglament, mitjançant un certificat que acrediti la durada
màxima de les concessions dels drets funeraris que atorga l’ajuntament.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import
del  crèdit  assignat  en  cada  convocatòria  ni,  si  s’escau,  en  les  ampliacions  que
s’acordin.  Les  condicions  de  les  ampliacions  seran  les  que  es  determinin
específicament en cada convocatòria. 
Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts al punt 6è següent i,
d’acord amb la puntuació obtinguda, s’establirà una prelació de les sol·licituds. Les
subvencions s’assignaran segons l’ordre de prelació i aplicant els criteris següents,
fins a esgotar el crèdit assignat a la convocatòria:

a. Les subvencions no han d’excedir el percentatge del 90 %, calculat sobre el
pressupost de les despeses subvencionables.

b. L’import de la subvenció concedida no pot ser inferior a 5.000,00 € ni superior
a 50.000,00 €.

c. En cas d’empat en la valoració de les sol·licituds es prioritzaran els municipis
de menys població.
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6. Criteris de valoració
Els criteris per valorar les sol·licituds presentades i les puntuacions màximes que
s’atorgaran són els següents:
 Per a sol·licituds de reforma del cementiri

Criteri Puntuació
màxima

Les  actuacions  previstes  corregeixen  deficiències  dels
elements estructurals del cementiri que  necessiten que s’hi
actuï imminentment perquè suposen un perill per a les persones
o  provoquen  patologies  en  els  fonaments,  els  murs  o  les
cobertes del cementiri. 
Es ponderarà la puntuació atenent a la gravetat i  al nivell  de
globalitat de les actuacions.

15 punts

Les  actuacions  previstes  corregeixen  deficiències  greus  en
relació  amb l’accessibilitat  del  recinte  actual  del  cementiri,
exclòs l’aparcament.
Es  ponderarà  la  puntuació  atenent  a  la  gravetat  de  les
deficiències i al nivell de globalitat de les actuacions.

5 punts

 Per a sol·licituds d’ampliació del cementiri
Criteri Puntuació

màxima
Actuacions  d’ampliació del recinte del cementiri (exclosa la
construcció  o  la  instal·lació  de  noves  unitats  d’enterrament),
quan se n’acrediti la necessitat en un termini de 25 anys com a
màxim, d’acord amb l’article 45 del Decret 297/1997, de 25 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària
mortuòria.

20 punts

 Per a ambdós tipus de sol·licituds
Criteri Puntuació

màxima
Ossera general destinada a recollir les restes provinents de les
exhumacions. 
Es ponderarà la puntuació tenint en compte si es tracta d’una
construcció nova en el cas que el cementiri no en tingui o si es
tracta d’una reforma (puntual o global) de l’ossera existent. 

3 punts

Serveis higiènics adaptats (banys)
Es ponderarà la puntuació tenint en compte si es tracta d’una
construcció nova en el cas que el cementiri no en tingui o si es
tracta d’una reforma (puntual o global) del bany existent.

3 punts

S’inclouen  elements  de  sostenibilitat  ambiental (aigua,
electricitat i residus) encaminats a l’assoliment dels objectius de
desenvolupament sostenible - Agenda 2030.
Es ponderarà la puntuació atenent  al  nombre i l’impacte dels
elements  i  a  criteris  d’eficiència  energètica,  de  reducció  de
consums o de residus i de reutilització.

4 punts

Habilitació d’espais (exclosa la construcció o la instal·lació de
noves  unitats  d’enterrament)  parcel·laris  de  què  no  disposi
actualment  el  cementiri  reservats  a  inhumacions  o
equipaments per  a  les  cerimònies  de  persones  d’altres
creences religioses o conviccions.

3 punts
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Cada sol·licitud pot obtenir una puntuació màxima de 33 punts.
Les  sol·licituds  que  no  obtinguin  una  puntuació  mínima  de  10  punts  seran
desestimades.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Es pot presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament i que es refereixi
a un únic cementiri, dins del termini que estableixi la convocatòria corresponent. 
La sol·licitud  s’ha de fer  mitjançant  el  model  normalitzat  disponible  al  web de la
Diputació de Girona, a l’apartat de subvencions, i s’hi han d’adjuntar els documents
que es demanen. La sol·licitud ha d’estar signada electrònicament per l’alcalde/essa,
mitjançant  un  certificat  vàlid,  emès  per  una  entitat  certificadora  reconeguda  pel
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. La sol·licitud s’ha de presentar per
via telemàtica a través de la plataforma EACAT.
A la sol·licitud, cal adjuntar-hi la documentació següent:

1. Acreditació de la durada de les concessions dels drets funeraris, d’acord amb
la base reguladora 4a, darrer paràgraf.

2. Projecte tècnic o memòria valorada que contingui informació gràfica i plànols
de  localització  de  les  actuacions,  degudament  signats  per  tècnics
competents.

3. Informe sanitari vinculant en relació amb l’actuació per a la qual se sol·licita
subvenció, d’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret 297/1997, de 25
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria, o
bé  el  document  que  acrediti  que  s’ha  sol·licitat  a  la  Secretaria  de  Salut
Pública  del  Departament  de Salut  de la  Generalitat,  per  a  les  actuacions
d’ampliació  de cementiris.  En el  cas de reforma de cementiris,  només és
preceptiu  l’informe  en  aquells  casos  en  què  s’afectin  les  construccions
funeràries.

4. En  el  cas  que  l’actuació  per  a  la  qual  se  sol·licita  subvenció  inclogui  la
construcció o instal·lació d’unitats d’enterrament, un informe tècnic relatiu al
cost d’aquests treballs, per tal d’excloure’ls del pressupost subvencionable.

5. Per als cementiris de titularitat no municipal: el conveni de cessió d’ús o un
document equivalent.

6. Per a les sol·licituds d’ampliació del recinte del cementiri, cal acreditar-ne la
necessitat aportant un certificat del secretari municipal que inclogui l’inventari
de les concessions de drets funeraris de totes les unitats d’enterrament del
cementiri,  amb el  detall  següent:  data d’inici  de la  concessió,  data final  o
durada i si inclou difunts o no.

L’esmena de defectes en la sol·licitud s’ha de realitzar, després del requeriment i
amb  l’advertència  de  desistiment,  en  el  termini  màxim  de  10  dies  des  de  la
notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha produït l’esmena o no s’ha aportat
la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud.
Aleshores  es  dictarà  la  resolució  prèvia,  d’acord  amb  els  termes  previstos  a  la
legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit
ulterior.
La  inexactitud,  falsedat  o  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada  o
document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest
tràmit  des del  moment en què es coneguin  i  prèvia audiència a l’interessat  i,  en
conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici
que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat
a la concessió.
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La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim.  Els  documents  d’un  mateix  tipus,  com ara  certificats,  memòries  i
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
La instrucció i  l’ordenació de l’expedient  per atorgar les subvencions previstes en
aquestes bases corresponen al servei d’Assistència i Cooperació als Municipis en
col·laboració amb el servei d’Arquitectura de la Diputació de Girona.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

 La comprovació  del  compliment  dels  requisits  per  accedir  a  la  condició  de
beneficiari establerts en aquestes bases.

 L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en
aquestes bases.

 La petició  dels  informes,  la informació o l’assessorament  que es considerin
necessaris,  en  cas  que  l’estudi  de  la  documentació  no  sigui  suficient  per
determinar la proposta.

Una  vegada  avaluades  les  sol·licituds,  la  Comissió  Avaluadora  ha  d’emetre  un
informe en què s’ha de concretar el resultat de l’avaluació efectuada.
El centre gestor d’Assistència i Cooperació als Municipis, en vista de l’expedient i de
l’informe  de  la  Comissió  Avaluadora,  ha  de  formular  la  proposta  de  resolució,
motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a
l’atorgament de la subvenció, la quantia d’aquesta i l’import de la despesa a justificar.
La proposta, que ha d’indicar la puntuació obtinguda, també ha d’incloure la relació
ordenada dels peticionaris les sol·licituds dels quals, tot i complir les condicions per
ser beneficiaris, no es poden estimar per manca de crèdit a la convocatòria, així com
la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa de l’exclusió.
La  Comissió  Avaluadora  d’aquestes  subvencions  estarà  integrada  pels  membres
següents o les persones en qui deleguin:

President: El  president  de  la  Comissió  Informativa  d’Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local.

Vocals: El diputat delegat de Suport a Entitats Locals.
El cap del servei d’Assistència i Cooperació als Municipis 

El cap del servei d’Arquitectura
Un tècnic/a del servei d’Arquitectura

Un tècnic/a del servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la
Comissió Avaluadora, el qual hi serà amb veu però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució se sotmetrà a la consideració de la Junta de Govern, òrgan
que resoldrà definitivament (si escau, en diversos actes) sobre l’atorgament de les
subvencions.
La  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  haurà  d’emetre  la  resolució  corresponent  i
notificar-la en el termini màxim de 6 mesos, a comptar de la data de publicació de la
convocatòria.  Un  cop  transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  adoptat  la
resolució,  els  sol·licitants  han  d’entendre  desestimades  les  seves  sol·licituds  per
silenci administratiu.
Si algun beneficiari renunciés a la subvenció abans del 31 de desembre de l’any de
la  convocatòria,  la  Junta  de  Govern  podrà  acordar  concedir  la  subvenció  al
sol·licitant  o sol·licitants  següents,  d’acord amb l’ordre de puntuació,  sempre que
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amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per atendre almenys una de les
sol·licituds.  La  proposta  de  resolució  es  comunicarà  als  interessats  per  tal  que
l’acceptin en el termini de 10 dies. Una vegada acceptada la proposta, la Junta de
Govern dictarà l’acte de concessió i el notificarà.
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris, als peticionaris les sol·licituds dels
quals, tot i complir les condicions per ser beneficiaris, no hagin obtingut subvenció en
excedir la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria i també als peticionaris la
sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.
10. Forma d’acceptació
Una  vegada  comunicada  la  concessió  de  l’ajuda,  si  en  el  termini  d’1  mes  el
beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que accepta la subvenció, així com
les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
11. Justificació
11.1. Documentació i forma de justificar
Els  beneficiaris  han  de  presentar  la  justificació  per  via  electrònica  o  telemàtica
mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat, degudament emplenat i signat,
que  estarà  disponible  en  el  web  de  la  Diputació  (www.ddgi.cat),  al  qual  han
d’adjuntar la documentació següent:

 Fotografia  del  cartell  anunciador  del  suport  econòmic  de la  Diputació  de
Girona, que ha de complir amb els requisits establerts a la base reguladora
22a.

La documentació s’ha d’annexar a la sol·licitud en arxius en format PDF de 10 MB
com a màxim.  Els  documents  d’un  mateix  tipus,  com ara  certificats,  memòries  i
fotografies, poden formar un únic arxiu en format PDF. No s’acceptaran contenidors
d’arxius  o  fitxers,  ja  siguin  en  format  PDF  (carpetes  PDF)  o  bé  en  formats  de
compressió tipus ZIP o RAR.
Es podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la
despesa subvencionada. 
A l’efecte de la  justificació  es podran presentar  totes les  despeses imputables  a
l’actuació subvencionada que, conforme a dret,  s’hagin produït  abans d’acabar el
període  d’execució,  amb  independència  que  s’hagin  abonat  o  no  als  creditors
corresponents.
o Termini
El termini  màxim per justificar  les accions subvencionades és d’1 mes des de la
finalització del període d’execució establert a la base 3a.
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en
dissabte o festiu, el termini esmentat finalitzarà el dia hàbil següent.
No es concediran ampliacions del termini de justificació.
o Requeriment de la justificació
Si  un cop  finalitzat  el  termini  no  s’ha  presentat  la  documentació  justificativa,  es
requerirà el beneficiari perquè la presenti en un termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació formal, i se l’advertirà que en cas que no ho
faci l’òrgan competent li revocarà la subvenció.
12. Criteris de gradació dels possibles incompliments
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si
escau,  s’efectuïn,  la  Diputació  de Girona podrà reduir  la  subvenció  en els  casos
següents:

 Quan no s’acreditin els elements que s’han tingut en compte en la concessió,
especialment el de l’import de la despesa subvencionable.
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 En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en l’acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es
mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a
despesa  a  justificar.  Si  el  cost  de  l’actuació  resulta  finalment  superior  al
previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. 

 Es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit
exposat a la base 13a, superin la despesa efectiva.

13. Pagament 
El  pagament  de  la  subvenció,  que  podrà  ser  total  o  parcial  en  proporció  als
justificants  presentats,  es  tramitarà  previ  informe  favorable  de  la  persona
responsable del centre gestor.
No es faran pagaments en concepte de bestretes abans d’haver presentat el compte
justificatiu corresponent.
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
14. Compatibilitat de subvencions 
Les  subvencions  objecte  d’aquestes  bases  són  compatibles  amb  qualsevol  altre
tipus  d’ajuda,  sempre que la  suma de tots  els  ingressos  vinculats  a  la  despesa
subvencionada,  ja siguin subvencions,  taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi el cost total de l’actuació subvencionada.
15. Subcontractació 
Es  permet  que  les  entitats  beneficiàries  subcontractin  les  actuacions  objecte  de
subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n derivin han d’anar a càrrec de
l’entitat respectiva.
16. Reformulació de sol·licitud 
No es preveu el tràmit de reformulació de sol·licituds.
17. Modificació de les subvencions
Una vegada  s’hagi  aprovat  la  resolució  corresponent,  els  beneficiaris  no  podran
demanar ni sol·licitar un canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada, però
s’admetran modificacions no substancials dels elements que s’han tingut en compte
en la concessió.
18. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest
cas, el beneficiari tindrà l’obligació de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de
demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) Els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. 

b)  En  cas  d’incompliment  d’altres  obligacions  que  s’estableixen  en  aquestes
bases.

c) Altres supòsits que estableix la normativa reguladora de subvencions.
El servei  d’Assistència i Cooperació als Municipis tramitarà, si escau, els expedients
d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de
Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.
19. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els  beneficiaris  no  podran  concertar  l’execució  total  o  parcial  de  les  activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats,  llevat que la
contractació  es  realitzi  amb  les  condicions  normals  de  mercat  i  s’obtingui
l’autorització de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc  no  se’n  podrà  concertar  l’execució  en  els  altres  supòsits  que  estableix
l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

70

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat



20. Protecció de dades
Les  dades  personals  que  els  sol·licitants  de  la  subvenció  comuniquin  durant  el
procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran
tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit
de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril  de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de
gestionar la subvenció i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per
la Llei. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment d’una missió
d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En
cas  que  la  tramitació  de  la  sol·licitud  impliqui  la  comunicació  de  dades  d’altres
persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les
persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament  general  de  protecció  de  dades  (accés  a  les  dades,  portabilitat,
rectificació, supressió, sol·licitud de la limitació del tractament i oposició) la persona
interessada es podrà adreçar en qualsevol  moment a la Diputació de Girona. La
informació detallada del tractament, incloent-hi les vies d’exercici dels drets de les
persones  interessades,  es  pot  consultar  a  la  seu  electrònica  de  la  Diputació  de
Girona. 
21. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de
Girona s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció
concedida. 
No obstant  això,  els  beneficiaris  estan obligats  a sotmetre’s  a les  actuacions de
comprovació que pugui efectuar la Diputació de Girona, i a qualsevol altra actuació
de comprovació  i  control  financer  que puguin  dur  a  terme els  òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris,  així  com a aportar tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
22. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació
de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió en relació amb les actuacions que
siguin objecte de subvenció.
A l’efecte d’acreditar el compliment de l’obligació de difusió i publicitat cal adjuntar a
la  tramesa  del  compte  justificatiu  una  fotografia  del  cartell  anunciador  situat  a
l’entrada del cementiri, on  constin: el títol de l’actuació, els imports de la inversió i de
la subvenció i el nom i l’escut de la Diputació de Girona. 
23. Altres obligacions dels beneficiaris

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de
l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi
de la subvenció. 

c)  Comunicar  a  la  Diputació,  en qualsevol  moment  i,  en tot  cas,  abans de la
justificació  de  l’aplicació  dels  fons,  l’obtenció  d’altres  subvencions,  ajuts  i
ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

d)  Disposar  dels  llibres  comptables,  registres  diligenciats  i  altres  documents
exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 

e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els  documents  electrònics,  mentre puguin  ser  objecte de les  actuacions de
comprovació i control.

f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits establerts en la legislació aplicable.
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g)  Acreditar  que la  contractació  s’ha realitzat  d’acord  amb el  que estableix  la
normativa de contractes públics i la resta de normativa vigent en matèria de
contractació administrativa. 

24. Principis ètics i de conducta
Els  beneficiaris  d’ajuts  públics  han  d’adoptar  una  conducta  èticament  exemplar,
abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta  i  posar  en  coneixement  dels  òrgans  competents  qualsevol  manifestació
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment.
Particularment  s’abstindran  de  realitzar  qualsevol  acció  que  pugui  vulnerar  els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb  caràcter  general,  els  beneficiaris  d’ajuts  públics,  en  l’exercici  de  la  seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut
públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c)  Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  les

convocatòries de subvencions o ajuts, o en els processos derivats d’aquestes
convocatòries.

En  particular,  els  beneficiaris  de  subvencions  o  ajuts  públics  assumeixen  les
obligacions següents:

a)  Comunicar  immediatament  a  l’òrgan  competent  les  possibles  situacions  de
conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi
en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

c)  No  oferir  ni  facilitar  a  càrrecs  o  empleats  públics  avantatges  personals  o
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat
d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les
bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e)  Complir  les  obligacions  de  facilitar  la  informació  que  la  legislació  de
transparència  imposa  als  adjudicataris  en  relació  amb l’administració  o  les
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els
supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el
règim sancionador que recull la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que
estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’altres
possibles  conseqüències  establertes  en  la  legislació  vigent  en  matèria  de
subvencions.
25. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei general de subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret

179/1995, de 13 de juny.
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e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g)  Qualsevol  altra  disposició  normativa  aplicable  per  raó  de  la  matèria  o  del

subjecte. 
26. Interpretació
La facultat  d’interpretació i  aplicació  d’aquestes bases recau exclusivament  en la
Diputació de Girona, i correspon a la Presidència d’aquest ens la resolució de les
incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels
actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes
bases.
27. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi
la modificació o derogació. 
Disposició addicional única
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin
al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan
competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra
la  resolució  de  la  convocatòria  corresponent,  serà  el  president  de  la  Diputació.
D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que
es dugui a terme del Ple de la Diputació.”

SEGON.  Sotmetre  a  informació  pública  les  bases  específiques  reguladores  de
subvencions descrites al punt anterior, per un termini de 20 dies hàbils, d’acord amb el
que disposa l’article  124 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquest efecte, caldrà publicar
un  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  i  al  tauler  electrònic  de  la
Diputació, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En el
supòsit  que  durant  el  termini  d’informació  pública  no  s’hi  formulin  al·legacions  o
reclamacions, les bases quedaran aprovades definitivament.

TERCER.  Facultar  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  perquè  executi  aquest
acord, i perquè disposi que les bases es publiquin íntegrament, una vegada aprovades
definitivament, com també perquè, si cal, rectifiqui els defectes o les omissions que
eventualment s’hi puguin advertir.”

Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva y Grup Tots per l'Empordà, 1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

12. Ratificació de l'acord de Consell Rector de Dipsalut de data 19 de gener de
2021,  d'aprovació  de  la  modificació  de  la  relació  de  llocs  de  treball  de
Dipsalut  per  al  2021  (exp.  2020/1704/G010101)  -  Dipsalut  -
2021/A010301/1480

“La Comissió Informativa d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació
Local hi dictamina favorablement,  i  proposa al Ple de la corporació la ratificació de
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l’Acord de Consell Rector de Dipsalut de data 19 de gener de 2021, amb el contingut
literal següent:

“El Consell Rector de Dipsalut aprova, en la sessió ordinària número 2020/8, que té
lloc el 15 de setembre de 2020, l’acord d’elevació al Ple de la Diputació de Girona de
la plantilla i de la relació de llocs de treball (RLT) de Dipsalut per al 2021.

El 28 de setembre de 2020 es va acordar amb la representació dels treballadors per
unanimitat que el destí dels fons addicional del 0,3 % de la massa salarial (per trobar-
se el grup institucional en situació de superàvit pressupostari), fos:

 Grup C1 (Auxiliars administratius): modificació del complement de destí de 13 a
14 i modificació del complement específic que passarà a ser de 7.995,23 euros
anuals.

 Grup C2 (Administratius): modificació del complement específic que passarà a
ser de 7.995,23 euros anuals.

Per decret de Presidència de 10 de novembre, s’aprova l’actualització dels imports
corresponents al complement específic i al complement de destí que consten en la
RLT de Dipsalut per al 2020, d’acord amb l’increment acordat el 28 de setembre de
2020. Aquesta resolució és ratificada pel Ple de la Diputació de Girona en sessió de 24
de novembre de 2020.

D’altra banda, a la mateixa sessió referida al paràgraf anterior, el Ple de la Diputació
aprova la Plantilla i la RLT de Dipsalut per al 2021, i posteriorment es publiquen com a
definitius al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 249, de 29 de desembre
de 2020. Aquesta RLT de Dipsalut per al 2021 no té en compte les modificacions de
complement  específic  i  de  nivell  de  destí  pactades  amb  la  representació  dels
treballadors, atès que es va produir amb posterioritat  a la perceptiva aprovació pel
Consell Rector, d’acord amb els Estatuts de l’Organisme. 

L’article 3.DOS del Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix entre
altres:

“Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de
la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos
con  funciones  equiparables,  la  homologación  de  complementos  de  destino  o  la
aportación a planes de pensiones.”

És  competència  del  Consell  Rector,  d’acord  amb  l’article  10.6)  dels  Estatuts  de
l’Organisme, l’aprovació de la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de
treball, les seves modificacions i el règim retributiu dins dels límits legals, a proposta
de la Presidència. No obstant això, atès que la plantilla i la relació de llocs de treball
estan  condicionats  per  la  dotació  econòmica  que  recull  el  pressupost  anual  de
Dipsalut, el Consell Rector, de conformitat amb l’article 168 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, les eleva al Ple de la Diputació de Girona per a la seva aprovació
definitiva juntament amb el pressupost de cada exercici.
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La  Gerència  i  els  Serveis  Jurídics,  Econòmics  i  d’Organització  de  l’Organisme
proposen a aquesta Presidència, en data 14 de gener de 2020 que el Consell Rector
elevi al Ple de la Diputació l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
que es reprodueix com a annex 1, per tal d’incorporar l’acord amb la representació
dels treballadors del dia 28 de setembre de 2020.

A proposta de la Presidència, i a la vista de les competències que li atribueixen els
Estatuts de l’Organisme, el Consell Rector aprova l’adopció del següent

ACORD:

Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball que s’adjunta com a
annex  1,  que  conté  tots  els  llocs  de  treball  de  Dipsalut,  ordenats  per  unitats
orgàniques.

En aquest sentit, seran vàlides a tots els efectes les denominacions de les àrees, les
seccions i els llocs, tal com hi consten, els grups i nivells de destinació i l’import dels
complements específics que hi són detallats, així com l’import d’altres complements
que hi apareguin.

Segon.  Ordenar la publicació íntegra de la Relació de llocs de treball modificada de
Dipsalut per al 2021 al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i trametre’n còpia al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i a l’Administració General de l’Estat, d’acord amb el que disposa l’article 28
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

Annex 1: Relació de llocs de treball (RLT) 2021

Govern i relacions institucionals

Codi
Denominaci
ó lloc de 
treball

D
o
t.

CD

C
E
 
(
*
)

CE
Co
mpl

.
Grup FP

R
.
J
.
P

Factor
dedicació

(**)

F.
esp
ecífi
ca

Localita
t

Observacions

F1001 Gerència 1     LD D   

Dedicació 
exclusiva / 
Retribució 
íntegra anual: 
75.983,23 €

F1003
Tècnic/a de 
comunicació i
difusió

1 22   19.044,93 €  A1 C F    

F3001
Administratiu/
va de Govern

1 15     7.995,23 €  C1 C F
       5.099,

28   
MD  

Vacant/promoció 
interna

F4001
Auxiliar de 
govern

1 14     7.995,23 €  C2 C F
       5.099,

28   
MD  A extingir

            

 Secció d'Acció social i cooperació internacional

F2001
Cap de la 
secció 
d'Acció Social

1 26   16.254,63 €  A2 C F    

F2002 Tècnic
/a 

1 22   14.41
3,23 € 

 A2 C F   Vacant
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d'acci
ó 
social 
i 
benes
tar

 Observatori social i de salut (OSS)

F1002
Responsable 
de l'OSS

1 26   19.612,16 €  A1 C F
       6.161,

23   
MD  Conjuntural

L2001
a 
L2004

Tècnic
/a 
mitjà/n
a 
PECT

4 22  
 14.41
3,23 € 

 A2 C L   
Conjunturals / 
Vacants

L4001

Auxilia
r 
admini
stratiu
/iva 
PECT

1 14  
   7.99
5,23 € 

 C2 C L   
Conjuntural / 
Vacant

              

Serveis jurídics, econòmics i d'organització

Codi
Denominaci
ó lloc de 
treball

D
o
t.

CD

C
E
 
(
*
)

CE
Co
mpl

.
Grup FP

R
.J
.
P

Factor
dedicació

(**)

F.
esp
ecífi
ca

Localit
at

Observacions

F1004

Cap dels 
Serveis 
jurídics, 
econòmics i 
d'organització

1 28   24.303,50 €  A1 C F
       6.161,

23   
MD   

F1005

Responsable 
adjunt/a de 
Serveis 
jurídics, 
econòmics i 
d'organització

1 26   19.612,16 €  A1 C F    

F2005
Tècnic/a de 
gestió

1 22   14.413,23 €  A2 C F   
Àmbit funcional 
de gestió admin.

F2007
Tècnic
/a de 
gestió

1 22  
 14.41
3,23 € 

 A2 C F   
Àmbit 
funcional 
RRHH/ Vacant

F2004
Tècnic
/a de 
gestió

1 22  
 14.41
3,23 € 

 A2 C F   

Àmbit 
funcional de 
subvencions / 
Vacant

L2005

Tècnic
/a 
mitjà/n
a de 
subve
ncions

1 22  
 14.41
3,23 € 

 A2 C L   A extingir

F2006
Tècnic/a de 
gestió

1 22   14.413,23 €  A2 C F   
Àmbit funcional 
de contractació 
administrativa 

F2006
Tècnic
/a de 
gestió

1 22  
 14.41
3,23 € 

 A2 C F   

Àmbit 
funcional de 
pressupostos i 
comptabilitat / 
Vacant

F3002 Admin
istratiu
/iva 
especi
alista 

1 18     8.20
9,62 € 

 C1 C F   Reservat 
integració 
persones amb 
discapacitat 
(≥33%)
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(Gesti
ó 
docu
menta
l)

F3002 
a 
F3008

Administratiu/
iva

6 15     7.995,23 €  C1 C F   
5 vacants (2 
promoció interna)

L3001
Admin
istratiu
/iva

1 18  
   8.20
9,62 € 

 C1 C L   A extingir

F4004

Auxilia
r 
admini
stratiu
/iva

1 14  
   7.99
5,23 € 

 C2 C F   1 vacant

F4003
i 
F4002

Auxilia
r 
admini
stratiu
/iva

2 14  
   7.99
5,23 € 

 C2 C F   A extingir

F5001
Auxiliar de 
serveis

1 13     8.682,45 €  E C F   Horari partit 

             

Informació per a la gestió, la qualitat i la innovació

Codi
Denominaci
ó lloc de 
treball

D
o
t.

CD

C
E
 
(
*
)

CE
Co
mpl

.
Grup FP

R
.
J
.
P

Factor
dedicació

(**)

F.
esp
ecífi
ca

Localita
t

Observacions

F1006

Cap de servei
d'Informació 
per a la 
gestió, la 
qualitat i la 
innovació

1 28   24.303,50 €  A1 C F
       6.161,

23   
MD   

F2012

Coordinador/
a tècnic/a de 
sistemes 
d'informació

1 26   16.254,63 €  A2 C F   Vacant

F2009 
a 
F2011 i 
F2013 
a 
F2014

Tècnic/a en 
sistemes 
d'informació

5 22   14.413,23 €  A2 C F   2 vacants

           

Promoció de la salut, benestar i atenció a les persones

Codi
Denominaci
ó lloc de 
treball

D
o
t.

CD

C
E
 
(
*
)

CE
Co
mpl

.
Grup FP

R
.
J
.
P

Factor
dedicació

(**)

F.
esp
ecífi
ca

Localita
t

Observacions

F1007

Cap de servei
de Promoció 
de la salut, 
benestar i 
atenció a les 
persones

1 28   24.303,50 €  A1 C F
       6.161,

23   
MD   

F2019

Coordinador/
a de 
programes de
suport 
econòmic

1 26   16.254,63 €  A2 C F    

F2015 Coordinador/ 1 26   16.254,63 €  A2 C F   Vacant
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a tècnic/a de 
salut pública i
benestar

F2016 
a 
F2018 i
F2020 
a 
F2021

Tècnica/a de 
salut pública i
benestar

5 22   14.413,23 €  A2 C F   
Especialitat en 
promoció de la 
salut i benestar

F2003
Tècnic/a 
d'acció social 
i benestar

1 22   14.413,23 €  A2 C F   Vacant

F3009 
a 
F2010

Administratiu/
iva

2 15     7.995,23 €  C1 C F   
2 vacants (1 
promoció interna)

F4005
Auxiliar 
administratiu/i
va

1 14     7.995,23 €  C2 C F   A extingir

           

Salut ambiental

Codi
Denominaci
ó lloc de 
treball

D
o
t.

CD

C
E
 
(
*
)

CE
Co
mpl

.
Grup FP

R
.
J
.
P

Factor
dedicació

(**)

F.
esp
ecífi
ca

Localita
t

Observacions

F1009
Cap de servei
de Salut 
ambiental

1 28   24.303,50 €  A1 C F
     10.106,

24   
IDE   

F1008

Responsable 
adjunt/a de 
salut 
ambiental

1 26   19.612,16 €  A1 C F    

F2025

Coordinador/
a tècnic/a 
d'avaluació i 
acció de salut
pública al 
territori

1 26   16.254,63 €  A2 C F   Vacant

F2022 
a 
F2024 i
F026 a 
F2029

Tècnica/a de 
salut pública i
benestar

7 22   14.413,23 €  A2 C F   
Especialitat en 
salut ambiental / 
2 vacants

F3011
Administratiu/
iva

1 15     7.995,23 €  C1 C F   
Vacant/ promoció
interna

F4006 i
F4007

Auxiliar 
administratiu/i
va

2 14     7.995,23 €  C2 C F   
1 vacant / 1 a 
extingir

L4002
Auxiliar 
administratiu/i
va

1 15     8.209,62 €  C2 C L   A extingir

            

 C Concurs F Funcionari

 
C
D

Complement de destí
J
E

Jornada especial

 
C
E

Complement específic L Laboral

  D Directiu professional
L
D

Lliure designació

  
I
D
E

Incompatibilitat / Dedicació exclusiva
M
D

Major dedicació

  (*) Els complements específics corresponen a 12 mensualitats i 2 pagues anuals

  (**) Els factors de dedicació corresponen a 12 mensualitats anuals

”
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El senyor President, comenta que passem al punt 12è, que és la ratificació de l’acord
del Consell Rector de Dipsalut, de data 19 de gener, d’aprovació de la modificació de
la relació de llocs de treball  per  aquest  any 2021.  Té la  paraula la  vicepresidenta
senyora Puig, i presidenta de Dipsalut.
La vicepresidenta tercera, senyora Maria Puig, pren la paraula i diu: Bon dia, gràcies,
president. En tot cas, només comentar que, com ja es va poder expressar al Consell
Rector, és una proposta que compta amb el suport sindical i que l’única modificació és
el que quedava pendent d’un anterior procés de negociació, que són unes promocions
internes de C2 a C1, amb la previsió, també, d’amortitzar aquestes C2, si es passessin
aquestes promocions.  Per tant,  seria  l’últim canvi  i  que,  com deia,  compta amb el
suport sindical.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Puig. Alguna consideració per
part de vostès? Si no, doncs, ratifiquem l’acord del Consell Rector de Dipsalut. Doncs
queda ratificat per unanimitat, senyor secretari.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta ratificada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

13. Acceptació  de  la  delegació  acordada  per  diversos  ens  de  determinats
ingressos  de  dret  públic  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona.  Xaloc  -
2021/A010301/1480

“La Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) ha rebut l’acord plenari de delegació,
a favor  de la  Diputació de Girona de determinades facultats  de gestió,  inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, a l’empara del que preveuen
l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i l’article 7 del
Text  Refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  aprovat  per  Reial  decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Atès que la Diputació de Girona va crear l’ens instrumental, Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC), per dur a terme funcions de col·laboració amb les entitats locals de
la demarcació de Girona i prestar els serveis de gestió,  inspecció i  recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic municipals que li siguin delegats.

D’acord amb el que preveu l’article 7.2 de l’esmentat TRLRHL, els acords de delegació
a favor de la Diputació de Girona han de ser acceptats pel màxim òrgan d’aquesta, i
publicat  el  corresponent  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  en  el  de  la
Comunitat Autònoma. 

Per  això,  en virtut  de  les  facultats  que l’article  14,  lletra  o dels  Estatuts  de Xaloc
atribueixen  a  la  presidència,  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda,  Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local hi dictamina favorablement i eleva al Ple de la
corporació la proposta d’acord següent: 

PRIMER. Acceptar la delegació acordada pel plenari dels ens que es relacionen a
continuació,  a  favor  de  la  Diputació  de  Girona,  de  gestió,  liquidació  inspecció  i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals  que es duu a terme
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per l’organisme autònom XALOC i de conformitat amb l’establert al Pla de serveis de
XALOC per a la realització de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic (BOP núm. 135 de 15 de juliol de 2020) que
s’especifiquen:

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
 Impost Construccions, Instal·lacions i Obres
 Taxa atorgament llicències o comprovació activitats en matèria d’urbanisme
 Taxa expedició documents administratius
 Taxa servei clavegueram
 Taxa escombraries
 Taxa parades, barraques i rodatge cinematogràfic
 Taxa ocupació terrenys, taules i cadires
 Taxa OVP material construcció i altres
 Contribucions especials

Data del Ple: 16/01/2021

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 24
de novembre de 2020.

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE L’ESTARTIT (EMD)

RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
 Tots els ingressos de dret públic

Data del Ple: 27/01/2021

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 19
de desembre de 2017.

Les funcions esmentades es duran a terme a través de l’organisme autònom Xarxa
Local de Municipis Gironins (XALOC), de conformitat amb el que s’estableix en el Pla
de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals vigent (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol).

SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement.”

El seyor President,  comenta que passaríem al  punt  13è,  de XALOC, de delegació
acordada  per  diversos  ens  de  determinats  ingressos  de  dret  públic  a  favor  de  la
Diputació. Té la paraula el senyor Camps, que és el responsable de XALOC.
El diputat senyor Jordi Camps, intervé i diu: Moltes gràcies, president. Bé, en aquest
ple portaríem dos municipis.  El  primer és el  Port  de la Selva, que ens trasllada la
recaptació en període executiu de diversos impostos i taxes, i contribucions especials.
I el segon, estaríem parlant de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, l’EMD,
que ens traslladen la recaptació en període executiu de tots els  ingressos de dret
públic. Moltes gràcies, president.
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El  senyor  President,  manifesta:  Moltíssimes  gràcies,  senyor  Camps.  Alguna
consideració? Doncs entenem que queda aprovat per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

14. Aprovació  de  la  pròrroga  del  conveni  d'encàrrec  a  mitjà  propi  de  la
Diputació  de  Girona  a  Sumar,  SL  per  gestió  del  Centre  de  dia  Les
Bernardes de Salt (CN/3988). – Acció Social -  2020/X020200/10215

“Per acord de la sessió del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de desembre de
2020 es va aprovar un conveni d’encàrrec a mitjà propi de la Diputació de Girona a
Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, relatiu a la gestió integral del
Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt, per un període que s’inicia l’1 de
gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, (CN/3988), exp. 2019/8212. 

La clàusula setena reguladora de la vigència del conveni estableix la possibilitat que si
les dues parts ho acorden, sigui perllongat per anys successius fins a un màxim de 4
anys més, sent la vigència de la pròrroga de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.

Atès que el  Departament  de Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de la  Generalitat  de
Catalunya i la Diputació de Girona han acordat prorrogar per un any més, de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2021, el conveni de col·laboració interadministrativa per a
la  gestió integral del Centre de dia per a la gent gran Les Bernades de Salt, i aquest
ha estat signat en data 23 de desembre de 2020 (exp. 2020/10001).

Atès que la Diputació de Girona té la voluntat de prorrogar per un període d’un any
més, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021, el conveni amb SUMAR, SL del
servei referit anteriorment.

Atès  que  la  Diputació  de  Girona  té,  entre  les  seves  funcions,  donar  suport  als
municipis  de les comarques de Girona amb l’objectiu  que tots  els  ciutadans de la
demarcació,  especialment  els  més  desfavorits,  disposin  d’uns  serveis  públics  de
qualitat.

Per tot l’exposat, vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació, vist
l’informe  del  centre  gestor  i  previ  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
d’Acció Social, es proposa al Ple de la Diputació l’adopció de l’acord següent:

PRIMER. APROVAR l’addenda de pròrroga del conveni d’encàrrec a mitjà propi de la
Diputació de Girona a Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, per a la
gestió integral del Centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt, CN/3988 (exp.
2020/10215), el contingut de la qual es reprodueix de forma íntegra a continuació:
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“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DE LA
DIPUTACIÓ  DE  GIRONA A  SUMAR,  SERVEIS  PÚBLICS  D’ACCIÓ  SOCIAL  DE
CATALUNYA, SL, PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL CENTRE DE DIA PER A GENT
GRAN “LES BERNARDES”, DE SALT.
Girona, a la data de la signatura amb certificat digital
Per la Diputació de Girona,
L’Il·lm. Sr. senyor Miquel Noguer i Planas, que intervé en qualitat de president de la
Diputació de Girona, elegit en sessió extraordinària del Ple de 4 de juliol de 2019, en
virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia 17 de desembre de 2019, i
assistit pel secretari general, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
Per SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya, S.L, 
El Sr. Josep Maria Vidal Vidal, president, que actua en nom i representació de l’entitat,
amb CIF B-55023832 i domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Narcís
Monturiol, BLOC B TERCERA PLANTA, Carrer Emili Grahit, núm. 91, 17003-GIRONA,
que actua en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut de les facultats que li són
atribuïdes  que  li  atorga  l’article  21  dels  Estatuts  Socials  de  SUMAR,  modificats  i
degudament aprovats per acord de la Junta General en la sessió del 13 de setembre
de 2018.
INTERVENEN
Ambdues  parts,  en  l’exercici  de  les  seves  funcions,  que  els  han  estat  legalment
atribuïdes, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en
els termes d’aquest document.
EXPOSEN
Primer.- Que en data 30 de desembre de 2019 es va formalitzar el conveni d’encàrrec
a mitjà propi de la Diputació de Girona a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de
Catalunya, S.L., per la gestió integral del Centre de dia per a gent gran les Bernardes,
ubicat al carrer Sant Dionís, número 42, de Salt.
Segon.- Que el pacte setè estableix que la vigència d’aquest conveni serà fins al 31 de
desembre de 2020, amb possibilitat de ser prorrogat per anys successius fins a un
màxim de 4 anys més. 
Tercer.- Que és voluntat de les parts subscriure la pròrroga d’aquest conveni per a
l’any 2021 entre la Diputació de Girona i SUMAR. 
D’acord a aquestes premisses, les parts   
ACORDEN
Primer.- Prorrogar el conveni d’encàrrec a mitjà propi entre SUMAR, Serveis públics
d’Acció Social de Catalunya, S.L., i  la Diputació de Girona, per a la gestió integral del
Centre  de  dia  per  a  gent  gran  les  Bernardes  de  Salt,  d’acord  amb  les  següents
especificacions.
Segon.-  La  present  pròrroga  és  d’aplicació  des  del  dia  1  de  gener  fins  al  31  de
desembre de l’any 2021. 
Tercer.- La Diputació de Girona, abonarà la quantitat màxima de 446.869,50 € (IVA
exempt)  per  la  prestació  d’aquest  servei,  mitjançant  pagament  per  mensualitats
vençudes. 
L’abonament de l’import corresponent es tramitarà a partir de la seva sol·licitud per
part  de  SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL,  mitjançant  la
presentació de factures de la despesa realitzada en funció del servei prestat.
Així mateix, caldrà incorporar a la factura el número d’expedient i l’exempció de l’IVA.
La resta de clàusules del conveni continuen vigents. 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest document 
Sr. Josep Maria Vidal Vidal
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President de SUMAR
Sr. Miquel Noguer i Planas
President de la Diputació de Girona     
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas
Secretari general”

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per un import de 446.869,50 euros, a
SUMAR,  Serveis  Públics  d’Acció  Social  de  Catalunya,  SL (NIF  B55023832),  amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 100/2314/22706 (Gestió centre de dia per a gent
gran Les Bernardes) del pressupost de l’exercici 2021.

TERCER.  FACULTAR  àmpliament  el  president  de  la  Diputació  per  a  la  signatura
d’aquesta addenda de pròrroga i dels documents necessaris per a la seva execució i
per  a  l’adopció  de  qualsevol  resolució  al  respecte  de  l’encàrrec  esmentat,  amb
excepció  de  qüestions  que  per  llei  siguin  indelegables,  a  l’empara  de  la  funció
representativa que li  atribueix  l’article  34.1.b de la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  de les
bases de règim local i normativa concordant, i en virtut de les facultats conferides per
acord del Ple de la Diputació de 17 de desembre de 2019.

QUART. PUBLICAR la present addenda de pròrroga del conveni al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i incloure-la al Registre de Convenis de col·laboració de la
Generalitat, als efectes de fer-la accessible al portal de transparència, de conformitat
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, (en la seva versió donada segons la
Llei  16/2015,  del  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de
l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de
l’activitat econòmica).

CINQUÈ. PUBLICAR la present resolució al portal de transparència de la Diputació de
Girona.

SISÈ.  NOTIFICAR la  present  resolució  al  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i
Famílies (DTSF) de la Generalitat de Catalunya i a SUMAR, Serveis Públics d’Acció
Social de Catalunya, SL”.

El senyor President, comenta que passaríem a la Comissió d’Acció Social, amb el punt
14è,  que és  l’aprovació  de la  pròrroga  del  conveni  d’encàrrec  a  mitjà  propi  de la
Diputació a Sumar per a la gestió del  centre de dia Les Bernardes de Salt.  Té la
paraula la senyora Maria Puig.
La vicepresidenta senyora Maria Puig, pren la paraula i diu: Gràcies, president. En tot
cas, es tracta d’una pròrroga d’un servei que ja es ve prestant per part d’aquest mitjà
propi, Sumar.
El senyor President, diu: Moltes gràcies. Alguna consideració? Senyora Pèlach?

La diputada senyora Laia Pèlach, manifesta: Sí, nosaltres ens abstindrem, com hem
fet en tots aquests casos perquè, com bé hem dit a vegades, no compartim la fórmula
que s’aposta per fer aquests serveis de la Generalitat.
El senyor President, diu: Gràcies, senyora Pèlach. Entenc que amb 25 vots a favor i 1
abstenció, quedaria aprovada aquesta pròrroga.
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Sotmesa  la  proposta  a  debat  i  a  posterior  votació  resulta  aprovada  per  majoria
absoluta amb el següent resultat: 25 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts per
Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona,  Grup Independents de la Selva y Grup Tots per l'Empordà, 1
abstenció del Grup Polític Grup Candidatura Unitat Popular. No hi ha vots en contra. 

COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

15. Modificació dels  estatuts  del  Consorci  per  a la  Protecció i  la  Gestió  de
l'Espai  d'Interès  Natural  de  l'Alta  Garrotxa  -  Medi  Ambient  -
2020/B070200/10277

“La Diputació de Girona es va adherir al Consorci de l’Alta Garrotxa i va aprovar els
seus estatuts per acord del Ple del dia 17 de setembre de 2000.

En data 19 de juny de 2001, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar la modificació
dels estatuts.

La Generalitat  de Catalunya va entrar a formar part  del consorci mitjançant  l’Acord
CPT/107/2006, de 12 de setembre, pel qual s’aprova la integració de la Generalitat de
Catalunya en el Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de
l’Alta Garrotxa, i se n’aproven els Estatuts (DOGC núm. 4729, del 29/09/2006).

El  Consell  Plenari  del  Consorci,  en sessió  de 21 de maig de 2019,  va aprovar  la
modificació  dels  seus  estatuts  per  tal  d'adaptar-los  a  la  nova  legislació  estatal
reguladora del règim local, a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Consell Plenari del Consorci, en sessió de 10 de desembre de 2019, va acordar
modificar una de les funcions de la Presidència, que apareixia duplicada, modificació
que també s'incorpora en el text refós que s'aprova.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat les modificacions dels estatuts del Consorci
per ACORD GOV/58/2020, de 14 d'abril, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts
del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa
i el seu text refós, (DOGC NÚM. 8113, del 16 d’abril de 2020).

La modificació  principal  respecte dels  estatuts  anteriorment  aprovats pel  Ple  de la
Diputació  de Girona és l’adscripció  del  Consorci  a la  Generalitat  de Catalunya,  en
compliment de la LRSAL i el canvi més destacat està associat als acords del Consell
Plenari i de la Junta de Govern s'adopten per majoria simple mitjançant un sistema de
vot ponderat.

Per tot el que s’ha exposat, correspon aprovar la modificació dels estatuts del Consorci
per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa.

D'acord amb els antecedents,  la Comissió Informativa de Territori  i  Sostenibilitat  hi
dictamina favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:
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PRIMER.- Aprovar el contingut de les modificacions dels estatuts del Consorci per a la
Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa, que s’adjunten com
annex.

SEGON.- Delegar en el Consorci per a la Protecció i  la Gestió de l'Espai d'Interès
Natural de l'Alta Garrotxa la tramitació administrativa de l’expedient.

TERCER.-  Notificar  el  present  acord  al  Consorci  per  a  la  Protecció  i  la  Gestió  de
l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa.

ANNEX

Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de
l'Alta Garrotxa

Capítol Primer
Disposicions generals

Article 1
Naturalesa, membres i adscripció

1.1 El  Consorci  per  a la  protecció  i  la  gestió  de l’Espai  d’Interès Natural  de l’Alta
Garrotxa  es  constitueix  com  a  entitat  pública  consorciada  entre  els  ajuntaments
d’Albanyà,  Beuda,  Cabanelles,  Camprodon,  Maçanet  de Cabrenys,  Montagut  i  Oix,
Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la Muga, Tortellà, la Vall de
Bianya; els consells comarcals de la Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà, i la Diputació de
Girona i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament competent en matèria
de medi natural, de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per
acomplir les finalitats assenyalades en aquests Estatuts.

Podran  integrar-se  al  Consorci  altres  administracions  públiques  que  persegueixin
finalitats  d’interès  general  concurrents  amb  els  propis  de  les  entitats  públiques
consorciades.

1.2 El  Consorci,  format amb caràcter  voluntari,  és de naturalesa administrativa i  té
personalitat jurídica pròpia.

1.3 El  Consorci  per  a la  protecció  i  la  gestió  de l’Espai  d’Interès Natural  de l’Alta
Garrotxa resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
Nom, domicili social i durada

2.1 L’entitat consorciada tindrà el nom de “Consorci per a la Protecció i la Gestió de
l’Espai  d’Interès  Natural  de  l’Alta  Garrotxa”;  no  obstant  podrà  actuar  amb el  nom
abreviat de Consorci de l’Alta Garrotxa.

2.2 Té una durada indefinida i gaudirà de personalitat jurídica i plena capacitat per al
compliment de les seves finalitats.
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2.3 La seva seu social està ubicada de manera indefinida a la Rectoria de Sadernes s/
n, dins el terme municipal de Sales de Llierca (la Garrotxa).

Article 3
Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació del Consorci abastarà, en principi, l’àrea delimitada al Pla Especial
de delimitació de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa, i els termes municipals
dels municipis que pertanyen al Consorci com a àrea d’influència de l’espai.

Article 4
Règim jurídic i potestats

4.1 El Consorci pot crear i gestionar serveis públics, realitzar actes d’administració i
disposició de béns, subscriure contractes, defensar jurídicament i extrajudicialment els
seus drets i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació
aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts.

4.2  Per  a  l’assoliment  de les  seves finalitats  el  Consorci  actuarà  d’acord  amb les
limitacions establertes en la legislació vigent de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

Article 5
Finalitats

5.1  La  finalitat  i  objecte  del  Consorci  és  la  preservació,  millora,  revalorització,
divulgació i gestió integral de l’espai natural de l’Alta Garrotxa.

5.2 Els seus objectius s’orientaran en aquests grans eixos:

 Protecció,  restauració  i  millora  del  patrimoni  natural  i  cultural  de  l’Alta
Garrotxa.

 Ordenació i regulació de l’ús públic dins l’espai. 
 Prevenció de riscos naturals.
 Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població.
 Aprofitament sostenible dels recursos naturals.
 Comunicació i difusió en relació a l’espai protegit.

Aquests eixos s’hauran d’incorporar i desenvolupar en el conveni interadministratiu de
gestió de serveis i competències que preveu el Pla de Protecció del Medi Natural i del
Paisatge de l’Alta  Garrotxa i que assignarà les delegacions de competències en la
gestió del territori.

Article 6
Funcions

6.1  El  Consorci  realitzarà  per  a  la  consecució  de les  seves finalitats  les  funcions
següents:
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 Estudiar,  projectar  i  impulsar  les  iniciatives  necessàries  per  al  foment  a
l’Alta Garrotxa de l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les
condicions de vida de la població rural.

 Gestionar l’obtenció de recursos i ajuts.
 Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, a

l’ús i a la gestió del territori i dels seus recursos naturals.
 Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants

del Consorci.
 Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics,

paisatgístics  i  econòmics  de  l’Alta  Garrotxa,  així  com  fer-se  càrrec  de
l’organització i el foment de llur estudi i coneixement.

 Realitzar,  contractar  o  fiscalitzar  les  obres  i  actuacions  promogudes  pel
Consorci i que es portin a terme dins de l’espai de l’Alta Garrotxa.

 Mantenir un fons d’informació en el seu àmbit d’interès.
 Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que

faci referència a l’espai de l’Alta Garrotxa.
 Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit

de  l’espai  i  assumir  les  competències  que  aquestes  puguin  delegar  al
Consorci.

Capítol Segon
Òrgans de govern i de gestió

Article 7
Òrgans

7.1 Són òrgans de govern i gestió del Consorci:

 El Consell Plenari.
 La Junta de Govern.  
 La Presidència.
 La Vicepresidència.  
 La Direcció.

7.2 És òrgan consultiu de creació potestativa:

 Consell Consultiu de Cooperació

Article 8
Consell Plenari

8.1 El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci.

8.2  Està  format  per  un  representant  de  cada  administració  que  forma  part  del
Consorci:  ajuntaments  d’Albanyà,  Beuda,  Cabanelles,  Camprodon,  Maçanet  de
Cabrenys, Montagut i Oix, Sales de Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la
Muga, Tortellà,  la Vall  de Bianya;  consells  comarcals de la Garrotxa, Ripollès i  Alt
Empordà; Diputació de Girona; i Generalitat de Catalunya.
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8.3 Cada ens membre del Consorci haurà de nomenar un representant, que en cap
cas podran ser persones extracorporatives.

En cas d’admissió  de nous membres en el  si  del  Consorci,  s’acordarà  l’adequada
representació de tot els membres en el si del Consell Plenari. 

La renovació dels membres del Consell Plenari es farà d’acord amb la periodicitat que
determinin les institucions, coincidint amb les renovacions que es produeixin al si de
les institucions que representen d’acord amb els processos electorals, sens perjudici
que cada institució pugui remoure el seu representant i designar-ne un de nou sempre
que ho consideri oportú.

8.4  Correspon  al  Consell  Plenari  del  Consorci  totes  les  competències  i  funcions
necessàries per dur a terme el seu objecte i les seves finalitats, sens perjudici de les
que aquests Estatuts atribueixin a altres òrgans de l’entitat i sens perjudici que pugui
delegar les que estimi convenient.

8.5 En tot cas, correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable:
 L’elecció, entre els seus membres del president i vicepresident.
 El  nomenament  i  la  remoció  dels  membres  de  la  Junta  de  Govern,  a

proposta del president.
 L’aprovació  i  la  modificació  d’aquests  Estatuts  sens  perjudici  de  la

necessitat també de l’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
 L’aprovació i modificació del pressupost.
 L’aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis.
 L’aprovació d’un programa d’actuacions,  plans estratègics i  memòries de

gestió de serveis.
 L’admissió de nous membres del Consorci.
 La dissolució i la liquidació del Consorci.
 L’aprovació de la reglamentació interna del Consorci.
 L’aprovació de plantilla de personal.
 La contractació d’obres, subministraments, serveis, concessions de serveis,

els contractes administratius especials i els contractes privats d’acord amb
les bases d’execució del pressupost i  sempre que el seu import superi el
5%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  inclosos  els  de  caràcter
plurianual de durada inferior als 4 anys, sempre que l’import acumulat de
totes  les  anualitats  no  superi  el  percentatge  indicat,  referit  als  recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici. 

Aquesta competència inclou l’aprovació de l’expedient, dels plecs de clàusules
administratives particulars i tècniques; l’autorització i disposició de la despesa;
l’adjudicació i totes aquelles relatives a l’execució -incloent l’aprovació de les
factures o certificacions d’obres corresponents-; la modificació;  la resolució i la
pròrroga contractual;  excepte  aquells  actes de tràmit  en  l’expedient  que no
siguin concloents i que suposin, entre d’altres, el requeriment de documentació
als licitadors, l’esmena de sol·licituds, o similars. 

 L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quan sigui competent per la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost
 La constitució del Consell Consultiu del Cooperació. 

Article 9
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Junta de Govern

9.1 La Junta de Govern es configurarà com un òrgan permanent d’administració, de
gestió i de proposta.

9.2 Els membres de la Junta de Govern seran nomenats, a proposta del President, pel
Consell Plenari per majoria absoluta del vot ponderat.

9.3 La Junta de Govern estarà formada per quatre representants dels ajuntaments i
consells comarcals que conformen el Consorci (els quals es reparteixen com a màxim
en dos representant d’ens locals de la Garrotxa, un representant d’ens locals de l’Alt
Empordà, i un representant d’ens locals del Ripollès); un representant de la Diputació
de Girona; i un representant  de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

La Junta de Govern estarà presidida pel President/a i  assistida pel Secretari/a i  el
Director/a del Consorci.

9.4 Corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:

 Informar,  dins  el  primer  trimestre  de  cada  any,  dels  plans,  programes
d’actuació, pressupost i balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys,
propostes i programes de gestió al Consell Plenari per a la seva aprovació.

 Aprovar els projectes d’obres, instal·lacions i  serveis la contractació dels
quals sigui competent i estiguin previstos en el pressupost.

 Formular els comptes anuals.
 Valorar i informar la resta de contractació d’estudis i recerques.
 Sol·licitar i acceptar subvencions.
 La contractació d’obres, subministraments, serveis, concessions de serveis,

els contractes administratius especials i els contractes privats d’acord amb
les bases d’execució del pressupost i  sempre que el seu import no superi
el  5%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  inclosos  els  de  caràcter
plurianual de durada inferior als 4 anys, sempre que l’import acumulat de
totes  les  anualitats  no  superi  el  percentatge  indicat,  referit  als  recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici. 
Aquesta  competència  comprèn  l’aprovació  de  l’expedient,  dels  plecs  de
clàusules administratives particulars i tècniques; l’autorització i disposició de
la despesa;   l’adjudicació  i  totes aquelles  relatives a l’execució  -incloent
l’aprovació  de  les  factures  o  certificacions  d’obres  corresponents-;  la
modificació;  la resolució i la pròrroga contractual; excepte aquells actes de
tràmit en l’expedient que no siguin concloents i que suposin, entre d’altres,
el  requeriment de documentació als licitadors,  l’esmena de sol·licituds,  o
similars. 

 Aprovar  els  convenis  de  col·laboració  o  de  finançament  econòmic  a
subscriure  amb  altres  ens  i  institucions  públiques  i  privades,  excepte
aquells  que  facin  referència  a  la  prestació  de  serveis  i  l’exercici  de
competències que si escau i la normativa d’aplicació els permet, hauran de
ser aprovats pel Consell Plenari.

 Qualsevol altra competència que li hagi estat delegada pel Consell Plenari o
per la Presidència. 
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Article 10
Presidència

10.1 El/la president/a serà elegit/da, per un període de quatre anys, pel Consell Plenari
d'entre els seus membres, en els quals concorri la condició d’electe local d’un municipi
que estigui integrat dins el Consorci.

L’acord del Consell Plenari de nomenament del president/a haurà de ser ratificat per
l’òrgan superior de govern de l’ens en què es trobi adscrit funcionalment el Consorci.
Tanmateix,  i  per  al  cas  que  el  Consorci  es  trobi  adscrit  a  l’Administració  de  la
Generalitat de Catalunya, la ratificació correspon al titular del departament competent
en matèria de medi natural.

10.2 El president/a del Consorci haurà de prendre possessió davant el Consell Plenari,
i a més d’exercir la presidència del mateix Consell Plenari i de la Junta de Govern,
ostentarà  les  facultats  de  representant  del  Consorci  a  tots  els  efectes  i  podrà
comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe d’autoritats,
tribunals  i  jutjats  de  qualsevol  ordre  i  jurisdicció,  així  com  davant  de  tot  tipus  de
persones públiques i privades, físiques i jurídiques.

10.3 L’exercici del càrrec de president/a comportarà també les funcions següents:

 Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i la Junta de Govern.
 Autoritzar les despeses, ordenar els pagaments i administrar els fons del

Consorci, d’acord amb les propostes o informes de la Direcció.
 Contractar obres, serveis o subministraments que, conforme a la normativa

de  contractació  de  les  administracions  públiques,  tingui  consideració  de
caràcter menor.

 Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci.
 Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell Plenari.
 Autoritzar  adquisicions  i  disposicions  del  patrimoni  del  Consorci,  amb

facultat de subscriure aquells contractes necessaris per assolir  les seves
finalitats.

 Organitzar els serveis del centre, aprovar les contractacions, nomenaments,
adscripcions i cessaments del personal del Consorci.

 Exercir, en cas d’urgència, les funcions encomanades als òrgans de govern
i  presentar-les  posteriorment  en  la  sessió  corresponent  per  a  la  seva
ratificació.

 Les funcions que li siguin delegades.
 L’aprovació  de contractacions,  nomenaments o cessaments del  personal

d’acord  amb  els  procediments  de  selecció  aprovats,  i  distribuir  les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

 Qualsevol altra no atribuïda expressament per aquests estatuts a un altre
òrgan.

Article 11
Vicepresidència

11.1 El/la vicepresident/a serà elegit/da i nomenat/da pel Consell Plenari, d’entre els
seus membres.
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11.2 Les seves funcions seran:
 Substituir  el  president/a  en  les  seves  funcions,  en  els  casos  de  vacant,

d’absència o de malaltia.
 Contribuir  i  col·laborar  en  les  tasques  de  presidència  que  li  siguin

encomanades.
 les funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari, per la Junta de Govern

o per la Presidència.

Article 12
Direcció

12.1 La Direcció és l’òrgan responsable del funcionament habitual de les activitats i
serveis del Consorci i exerceix les funcions executives, d’impuls, direcció, inspecció i
gestió que li atribueixen aquests Estatuts.

12.2 La persona titular de la Direcció és contractada o designada pel Consell Plenari a
proposta de la Presidència. La durada del seu mandat és de quatre anys, i la mateixa
persona pot  ser  designada successives vegades.  El  Consell  Plenari  pot  cessar en
qualsevol moment la persona titular de la Direcció amb motiu de pèrdua de confiança o
de negligència en l’exercici de les seves funcions.

12.3 Són atribucions de la Direcció:
 La  gestió  general  del  Consorci,  que  inclou  l’impuls  i  la  direcció  dels

projectes, dels serveis, i de totes les activitats del Consorci, i la supervisió
de les  accions  empreses d’acord  amb els  plans  d’actuació  i  els  acords
aprovats.

 Executar els acords del Consell Plenari, de la Presidència i de la Junta de
Govern.

 Donar suport a la Presidència en l’exercici de les seves funcions i formular-li
les propostes que estimi oportunes per al bon funcionament del Consorci.

 Dirigir, amb criteris i orientacions dictats per l’òrgan de govern competent, el
personal de la corporació.

 Preparar propostes i informes per a les ordres de pagament i administració
de fons del Consorci.

 Les altres competències que específicament li encomanin o li deleguin els
altres òrgans de govern.

12.4  La designació de Director o de Directora ha de recaure en una persona amb
titulació  superior,  amb  experiència  professional  en  el  sector  públic  o  privat  i  que
acrediti especialització o experiència en gestió de territori, medi ambient i en direcció o
gestió de serveis públics.

12.5 L’elecció del Director o Directora es durà a terme amb criteris d’idoneïtat i  de
capacitat,  mitjançant  un  procediment  de  selecció  que  respecti  la  publicitat  i  la
concurrència, quedant sotmès a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció. 

Article 13
Consell Consultiu de Cooperació
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13.1 El Consorci podrà comptar amb un Consell Consultiu de Cooperació.

13.2  La  composició  d’aquest  òrgan  podrà  variar  en  funció  dels  temes  a  tractar  i
constituir grups de treball específics.

13.3  Les  sessions  del  Consell  de  Cooperació  seran  convocades  i  presidides  pel
President/a del Consorci.

13.4 En podran formar part, entre d’altres:

 Entitats  cíviques,  culturals,  professionals,  naturalistes,  esportives  i
associacions  de  veïns  vinculades  a  l’Alta  Garrotxa,  el  Ripollès  i  l’Alt
Empordà, que estiguin degudament legalitzades, sol·licitin la seva admissió
al Consell de Cooperació i que aquesta sigui admesa.

 Propietaris de finques dintre de l’espai. 

 Personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l’estudi o la defensa de
la Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà que siguin proposades pel President,
amb el vistiplau de la Direcció, i admeses pel Consell Plenari del Consorci.

13.5 Són funcions del Consell Consultiu de Cooperació:

 Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representats
amb els objectius i les actuacions del Consorci.

 Fomentar actuacions d’interès comú entre les entitats i el Consorci.
 Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l’assoliment dels

objectius del Consorci.
 Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci.
 Emetre informes no vinculants sobre els assumptes que li siguin sotmesos.

Capítol Tercer
Funcionament dels òrgans de govern

Article 14
Convocatòria

14.1 El Consell Plenari farà sessions que tindran caràcter públic, com a mínim dues
vegades a l’any, en sessió ordinària.

Es reunirà en totes les ocasions en què el President/a, a iniciativa pròpia o a sol·licitud
d’una tercera part dels seus membres, el convoqui.

Les convocatòries es faran per escrit amb el corresponent ordre del dia i hauran de ser
notificades, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, a cadascun dels membres
de l’òrgan. 

Per iniciar les sessions es considerarà que hi ha quòrum en primera convocatòria si hi
són  presents  el  titular  de  la  presidència  i  del  secretari  o  si  escau  de  qui  els
substitueixin, i la meitat, com a mínim dels seus membres. En segona convocatòria,
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que tindrà lloc mitja hora més tard, només serà necessària l’assistència d’un terç dels
membres, amb la presència en qualsevol cas del president/a o vicepresident/a i del
secretari/a.

De cada sessió en serà aixecada l’acta corresponent, en la qual es farà constar, si
s’escau, els vots particulars contraris a l’acord adoptat i els motius que els justifiquen.

El president/a podrà convidar a les reunions del Consell  Plenari  aquelles persones
físiques i/o jurídiques que consideri oportú, les quals hi assistiran amb veu però sense
vot.

14.2 La Junta de Govern es reunirà com a mínim cada tres mesos i serà convocada
pel president o a proposta d’una tercera part dels seus membres. De cada sessió en
serà aixecada l’acta corresponent per part del secretari/a.

Article 15
Règim d’acords

15.1 Els acords del Consell  Plenari  i  de la Junta de Govern s’adopten per majoria
simple  mitjançant  un  sistema de vot  ponderat,  en  el  qual  els  representants  de  la
Generalitat  de  Catalunya  disposen  de  51  vots,  els  11  municipis  33  vots,  3  vots
cadascun, i les entitats supramunicipals 16 vots, 4 vots cadascun.

15.2  El  vot  es  pot  delegar  a  qualsevol  altre  membre  del  mateix  òrgan.  Aquesta
delegació  s’haurà  de  comunicar  a  la  Presidència,  abans  de  l’inici  de  la  sessió
corresponent, per qualsevol mitjà que permeti acreditar la signatura i la recepció de
l’escrit de delegació

15.3 Caldrà la majoria de 2/3 parts dels vots del Consell Plenari del Consorci d’acord
amb el sistema de vot ponderat en els acords relatius a:

 Aprovació i modificació d’aquests Estatuts
 Admissió de nous membres.
 Dissolució i liquidació del Consorci.

Capítol Quart
Personal al servei del Consorci

Article 16
Secretaria

16.1 La Secretaria  serà exercida per  una persona al  servei  del  mateix  Consorci  o
d’alguna de les administracions consorciades. Les funcions i atribucions són aquelles
que legalment li corresponen.

16.2  El/la  secretari/a  assistirà  amb  veu  però  sense  vot  i  aixecarà  les  actes
corresponents de les reunions del Consell Plenari, de la Junta de Govern i, en el cas
que es constitueixi, i si s’escau, del Consell Consultiu de Cooperació.

Article 17
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Règim jurídic del personal

17.1 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves
finalitats,  d’acord  amb  la  relació  de  llocs  de  treball,  les  plantilles  aprovades  o
instruments organitzatius similars que aprovi el Consell Plenari.

17.2 El personal al servei del Consorci, que ocupi llocs de treball estructurals, podrà
ser funcionari o laboral procedent exclusivament de les administracions participants.

17.3  Les  mancances  puntuals  de  personal  podran  ser  cobertes  mitjançant  la
contractació de personal laboral de caràcter temporal.

17.4 El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l’Administració de la
Generalitat, i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per a
llocs de treball equivalents en aquesta.

L’aplicació d’aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l’adquisició de la condició de
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Capítol Cinquè
Règim econòmic

Article 18
Recursos

18.1  Per  a  la  realització  dels  seus  objectius,  el  Consorci  disposarà  dels  recursos
següents:

 Aportacions  inicials,  periòdiques  i  derrames de les  entitats  integrades al
Consorci.

 Subvencions  i  donatius,  tant  de  la  Unió  Europea,  de  l’Estat,  de  la
Generalitat,  de  les  corporacions  municipals,  d’altres  administracions
públiques, d’entitats o de particulars.

 Productes del seu patrimoni, de rendiments d’explotacions i de prestació de
serveis.

 Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb les lleis.
 Treball voluntari promogut pel mateix Consorci o per les entitats.

18.2 L’adscripció de personal o de béns al consorci per part  d’una entitat  membre,
podrà compensar-se de l’aportació dinerària.

Article 19
Règim pressupostari, comptable i de control

19.1  El  Consorci  formularà  un  pressupost  anual  i  desenvoluparà  la  seva  activitat
segons els programes d’actuacions.

L’adscripció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya determina la subjecció al
seu règim pressupostari.
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19.2  El  règim  comptable  aplicable  al  Consorci  és  el  que  disposa  la  normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i
les instruccions i la normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.

19.3 El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del
control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la normativa reguladora de les
finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.

Article 20
Aportacions dels membres

20.1 Per garantir el funcionament ordinari del Consorci, els membres es comprometen
a  actualitzar  anualment  les  aportacions  per  al  funcionament  ordinari  del  Consorci
d’acord amb el criteri que fixa el Consell Plenari, criteri que en tot cas incorporarà les
necessitats  financeres  previstes  per  fer  front  a  les  despeses  ordinàries  de
funcionament de l’entitat i respectarà la proporcionalitat de les aportacions efectuades
pels ens consorciats que, per a l’anualitat 2018, són les que figuren en l’annex. 
Per al cas que es produeixi la incorporació de nous membres, cal un acord del Consell
Plenari en què s’especifiqui la quantia de la seva aportació ordinària.

20.2 Així mateix, el Consell Plenari pot acordar la necessitat de realitzar aportacions
per  despeses extraordinàries.  L’acord haurà d’incloure  la  seva distribució  entre les
administracions  consorciades,  mantenint  el  criteri  de  proporcionalitat  de  les
aportacions per al funcionament ordinari del Consorci establert a l’article 20.1.

20.3 D’altra  banda,  cadascuna de les administracions  consorciades podrà efectuar
aportacions finalistes al Consorci relatives a temes específics del seu interès.

20.4 Les inversions  que hagi  d’efectuar  el  Consorci  s’adequaran  al  que disposi  el
pressupost  aprovat.  Igualment,  amb caràcter  previ  a  la  realització  de les  activitats
pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per a
la seva execució i ho ha d’acreditar degudament en el procediment corresponent.

Per  al  cas  que  les  entitats  consorciades  incompleixin  els  seus  compromisos  de
finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla d’actuacions per
ajustar-lo als recursos efectius de l’entitat.

Article 21
Patrimoni

21.1 El Consorci podrà tenir patrimoni propi afectat pels fins específics pels quals s’ha
constituït i comprendrà els béns, les instal·lacions i els objectes adscrits al Consorci al
moment de la seva constitució i els que adquireixi en el futur.

21.2 Els béns de domini públic, els patrimonials que els ens associats adscriguin al
Consorci per al compliment dels fins d’aquest, conserven la qualificació originària.
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21.3 El Consorci té facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries sobre
les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres.

21.4 El règim patrimonial del Consorci serà el que estableixi la normativa que regula el
patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

Capítol Sisè
Separació de membres i dissolució de l’entitat

Article 22
Separació

22.1  Els  membres  del  Consorci  se’n  poden  separar  en  qualsevol  moment,  sense
perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.

22.2 L'exercici  del dret de separació s’ha de notificar per escrit  al Consell  Plenari  i
produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta dels seus membres acordin la
seva continuïtat i romanguin al Consorci, almenys, dues administracions públiques o
dos ens públics pertanyents a administracions diferents.

22.3 Quan l'exercici  del  dret  de separació no tingui  com a efecte la dissolució del
Consorci s'aplicaran les regles següents:

 Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de
separació la que li hauria correspost en la liquidació.

 A manca de determinació de la quota de liquidació es tindran en compte, tant el
percentatge  de  les  aportacions  que  hagi  efectuat  qui  exerceix  el  dret  de
separació al fons patrimonial del consorci, com el finançament concedit cada
any.

 Si el membre del consorci que exerceix el seu dret de separació no hagués
realitzat  aportacions  per  no estar-hi  obligat,  el  criteri  de repartiment  serà  la
participació en els ingressos que hagi rebut durant el temps que ha format part
del consorci.

 El  consorci  acordarà  la  forma  i  les  condicions  en  què  s’ha  d’efectuar  el
pagament de la quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així
com la  forma i  condicions  del  pagament  del  deute  que  correspongui  a  qui
exerceix el dret de separació si la quota és negativa.

 L'efectiva separació del consorci es produeix una vegada determinada la quota
de separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el
deute, si la quota és negativa.

 Si el consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació, el
Consell Plenari ha d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o
organismes públics vinculats o dependents d’administracions que hi romanen,
queda adscrit el consorci, d’acord amb la legislació aplicable.

Article 23
Dissolució

23.1 El Consorci es pot dissoldre per alguna de les causes següents:
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- Per incompliment de l’objecte.
- Per acord mutu de les entitats consorciades.
- Per impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats del Consorci

23.2 La dissolució del Consorci requereix que així s’acordi expressament per 2/3 parts
dels  membres  del  Consell  Plenari,  i  es  ratifiqui  pel  màxim  òrgan  de  govern  de
cadascun dels seus membres.

23.3 La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

23.4  En  el  moment  d’adoptar  l'acord  de  dissolució,  el  Consell  Plenari  nomena un
liquidador,  que  haurà  de  ser  un  òrgan  o  entitat,  vinculada  o  dependent,  de
l’Administració d’adscripció.

23.5 Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre. La quota
de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el
saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en
compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al
seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any. Si algun dels membres del
Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és
la participació en els ingressos que hagi rebut durant el temps que ha format part del
Consorci.

23.6 En tot allò no previst  en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del
Consorci,  resultarà  d’aplicació  el  que  disposa  la  normativa  bàsica  aplicable  als
consorcis.

23.7 Les entitats consorciades podran acordar la cessió global d’actius i passius a una
altra entitat del sector públic jurídicament adequada, amb la finalitat  de mantenir la
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que s’extingeix. La cessió
global d’actius i passius implicarà l’extinció sense liquidació del Consorci.

Disposició Addicional

Per  a  tot  el  que  no  preveuen  aquests  Estatuts  s’aplicarà  la  normativa  bàsica
reguladora del règim jurídic del sector públic i  els articles del 113 al 115 de la Llei
26/2010  de  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions
públiques de Catalunya.

Disposicions Transitòries

Primera. En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà
d’aplicació per al funcionament dels seus òrgans la normativa bàsica reguladora del
règim jurídic del sector públic i el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Segona.  El  personal  laboral  propi  del  Consorci  que estigués prestant  serveis  amb
anterioritat  a  l’entrada  en  vigor  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, mantindrà el règim jurídic que li
fos d’aplicació.
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Annex

Aportacions  dels  membres  del  Consorci per  a  la  Protecció  i  la  Gestió  de  l’Espai
d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa corresponents a l’anualitat 2018

Aportacions ajuntaments
Albanyà 2.500,00 €
Montagut i Oix 2.500,00 €
Camprodon 2.500,00 €
La Vall de Bianya 2.119,31 €
Sales de Llierca 1.500,00 €
Beuda 710,03 €
Maçanet de Cabrenys 300,00 €
Cabanelles 300,00 €
Tortellà 300,00 €
Sant Joan les Fonts 300,00 €
Sant Llorenç de la Muga 300,00 €
Aportacions dels Consells Comarcals
Garrotxa 8.453,75 €
Alt Empordà 5.110,26 €
Ripollès 2.863,99 €
Altres
Diputació de Girona 50.000,00 €
Generalitat de Catalunya 
(Departament de Territori i Sostenibilitat)

153.540,00 €

”

El senyor President, comenta que passaríem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
En  aquest  cas,  el  punt  15è  és  la  modificació  dels  estatuts  del  Consorci  per  a  la
Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa. Té la paraula la
senyora Anna Barnadas.
La diputada delegada de Medi Ambient, senyora Anna Barnadas, intervé i manifesta:
Moltes  gràcies,  president.  Bon  dia  a  tothom.  Bé,  doncs,  portem  a  aprovació  la
ratificació d’aquests estatuts perquè nosaltres formem part,  com a Diputació,  de la
comissió  executiva  i  també  del  consell  plenari.  Només  hi  ha  dues  modificacions
destacables: la primera és l’adscripció del consorci de l’Alta Garrotxa a la Generalitat
de Catalunya, tal com ve marcat per l’Arsal; i l’altra, és un canvi en el vot ponderat i la
possible aprovació de majoria simple de l’article 15 al punt 1. I, per tant, aquests són
els dos canvis  que es destacarien en aquesta modificació dels estatuts.  De fet,  la
modificació  dels  estatuts  ve  provocada  per  aquesta  adscripció  del  consorci  a  la
Generalitat, i de pas s’ha aprofitat per fer aquesta modificació del vot ponderat.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Barnadas. Alguna paraula per part de
vostès? No? Per tant, entenc que queda aprovada, aquesta modificació, per part de la
Diputació, que això s’ha de fer per tots els ens que formen part d’aquest consorci.
La diputada senyora Barnadas, respon: Sí, sí.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 
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16. Modificació  del  Pla  de  Serveis  d'Assistència  als  Ajuntaments  per  a  la
Transició  Energètica  i  l'Acció  Climàtica  –  Medi  Ambient  -
2021/X010100/1249

“El Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció
Climàtica de la Diputació de Girona va ser aprovat pel Ple de la Diputació de Girona el
26 de maig de 2015, modificat el 20 de juny de 2017, el 19 de setembre del 2017 i el
19 de novembre de 2019.

Segons el text aprovat, poden sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de
les comarques de Girona que s’hagin adherit al Pacte d’alcaldes.

La Diputació de Girona és, des del gener de 2012, coordinadora del Pacte d’alcaldes
per a l’energia i el clima. La Comissió Europea ha aprovat uns nous objectius per als
signataris del Pacte d’alcaldes per tal d’incrementar el seu compromís i assolir una
reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de, com a mínim, el 40% l’any
2030 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i l’adaptació al canvi
climàtic. Els municipis gironins es poden adherir al Pacte d’alcaldes i des del mes de
novembre de 2019, els municipis de menys de 20.000 habitants poden sol·licitar la
redacció de Plans d’Acció  per a l’Energia  i  el  Clima (PAESC)  a través del  Pla  de
Serveis per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica.

La Diputació de Girona ha licitat la redacció de 20 PAESC que corresponen a les 20
Unitats de paisatge presents a les comarques gironines. Aquests documents que es
redactaran durant el 2021 podran incloure el càlcul d’emissions municipals i accions
municipals en cas que els municipis de menys de 20.000 habitants hagin sol·licitat la
redacció  dels  PAESC,  tal  i  com  està  definit  als  plecs  de  clàusules  tècniques  i
administratives. Per tal d’optimitzar els recursos tècnics i econòmics, s’ha comunicat
als  221 municipis  de les comarques gironines que poden sol·licitar  la  redacció del
PAESC a la Diputació de Girona abans de l’1 de març de 2021. D’aquesta manera, els
tècnics responsables de la redacció dels 20 PAESCs municipals podran acotar l’abast
de les accions a l’inici de l’encàrrec. 

És per això que, a fi d’optimitzar els recursos tècnics i econòmics de la Diputació de
Girona, cal modificar el Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició
Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona. 

Vist l’informe del Servei de Medi Ambient de data 29 de gener de 2021.

D'acord amb els antecedents, la Comissió Informativa d’Acció Territorial hi dictamina
favorablement i proposa al Ple que adopti l'acord següent:

PRIMER. Modificar el Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició
Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la Diputació
de Girona el 26 de maig de 2015 i modificat el 20 de juny de 2017, el 19 de setembre
de 2017 i el 19 de novembre de 2019, de la manera següent:

Establiment  d’un  termini  per  presentar  sol·licituds  al  servei  de  redacció  de  plans
d’acció per a l’energia i el clima (PAESC): 
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“El termini per presentar sol·licituds per a la redacció de plans d’acció per a l’energia i
el clima (PAESC) finalitza l’1 de març de 2021.”

SEGON. Aprovar el text modificat del Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per
a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona amb el següent
tenor literal:

“Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i
l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona
Consideracions prèvies
L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les
seves finalitats i competències assessorar els municipis i oferir-los assistència general
i  especialitzada,  tècnica  i  de  prestació  de  serveis,  en  els  àmbits  propis  de
l’Administració local.
La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte d’alcaldes; una iniciativa
promoguda per la Comissió Europea a la qual s’han adherit més de 200 municipis de
la demarcació de Girona. Els municipis han redactat i aprovat el Pla d’Acció Local per
a l’Energia  Sostenible  (PAES),  en què identifiquen  un conjunt  d’accions  per  dur  a
terme  en  l’àmbit  de  l’ajuntament  i  en  l’àmbit  del  PAES  (en  relació  amb  edificis
residencials, el sector terciari, el transport urbà i la gestió de residus).
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa uns anys per
promoure la producció i el consum de biomassa forestal local, certificada i de qualitat, i
la gestió forestal sostenible del territori gironí, tant per mitjà de campanyes d’ajuts a
municipis com mitjançant l’assistència tècnica en instal·lacions tèrmiques accionades
amb biomassa forestal.
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona subvenciona als municipis,  a
través de la campanya de subvencions «Del pla a l’acció», el servei de comptabilitat i
gestió de subministres energètics municipals i/o l’adquisició de programes informàtics
per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis. Els municipis tenen
l’obligació de facilitar l’accés a les dades del seu consum energètic en formats oberts,
d’acord amb la normativa següent:

 Article 5 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector
públic,  que  indica  que  les  administracions  públiques,  sempre  que  sigui
possible i adequat, han de posar la informació a disposició de la societat en
formats oberts.

 Article  16.1  de la  Llei  19/2014,  de  transparència,  accés a  la  informació
pública i bon govern, que remarca que els ens públics «han de facilitar a les
persones l’accés a la informació pública en format reutilitzable, per tal de
millorar  la  transparència,  generar  valor  a  la  societat  i  promoure  la
interoperabilitat entre les administracions».

 De les dades que directament o indirectament tenen relació amb el medi
ambient i amb les polítiques mediambientals dels poders públics, se n’ha de
fer difusió en compliment de la Llei 27/2006, que regula els drets d’accés a
la informació en matèria de medi ambient.
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El Servei de Medi Ambient ofereix assistència tècnica en treballs qualificats i publica
en format obert dades energètiques. A l’hora de donar assistència tècnica es tindran
en compte els resultats obtinguts dels projectes «Beenergi» i «Enerinvest».
El Pla de Serveis s’estructura de la manera següent:
1. Serveis que es presten als municipis gironins
1.1. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic exterior, mitjançant un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o
altres fórmules de finançament.

 Estudis de viabilitat  per millorar  l’eficiència  energètica de l’enllumenat  públic
exterior, a escala municipal i supramunicipal.

 Auditoria  energètica  de l’enllumenat  públic  (redacció  i  actualització),  amb la
finalitat  d’obtenir  les  dades  necessàries  per  avaluar  la  viabilitat  de  la
implantació de mesures d’eficiència energètica.

 Inventaris de punts de llum i mapes lumínics.
 Altres instruments de planificació similars.

1.2. Assistència tècnica necessària per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics,
mitjançant un contracte amb ESE o altres fórmules de finançament.

 Visita preliminar a l’equipament municipal per analitzar-ne l’estat energètic.
 Proposta de planificació de mesures d’eficiència energètica.
 Estudis de viabilitat  per millorar l’eficiència energètica d’edificis municipals,  a

escala municipal i supramunicipal.
 Projectes  bàsics  i  avantprojectes  complets  per  substituir  calderes  que

funcionen amb combustibles fòssils per calderes de biomassa.
 Estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica.
 Projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica.
 Altres instruments de planificació similars.

1.3.  Assistència  tècnica  necessària  per  instal·lar  calderes  o  xarxes  de  calor  que
funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d’energia renovable, i
per  efectuar  altres  instal·lacions  per  aconseguir  l’eficiència  energètica  d’edificis,
mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules de finançament.

 Estudi de viabilitat per crear xarxes de calor i ampliar-les.
 Projectes bàsics i avantprojectes complets per crear xarxes de calor i ampliar-

les, com també per substituir calderes que funcionen amb combustibles fòssils
per calderes de biomassa.

 Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat.
1.4. Assessorament jurídic i tècnic en el procés de millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic i d’edificis públics mitjançant contractes amb ESE o altres fórmules
de finançament.

 Assessorament  en  la  definició  del  tipus  de  contracte  que  cal  subscriure
─contracte  de  subministrament  energètic  (CSE),  contracte  de  rendiment
energètic (CRE), etcètera.

 Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de clàusules tècniques i
administratives per dur a terme inversions sostenibles.

 Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de
propostes.

 Altres documents necessaris per a l’estudi de viabilitat.
1.5. Publicació en format obert de dades de consum energètic municipal (open data). 

 Tractament de les dades per tal  d’agrupar-les i  poder-les publicar  de forma
homogènia.
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 Publicació de les dades de consum energètic municipal en format obert (open
data) al web del programa «Beenergi», en altres portals de difusió de dades en
línia de la Diputació de Girona o en altres publicacions divulgatives de caràcter
general o científic.

1.6.  Seguiment  del  contracte  amb  empreses  de  serveis  energètics  (ESE)  o  bé
microempreses de serveis energètics (MESE).

 Seguiment  del  contracte  amb  garantia  d’estalvis  de  millora  de  l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic.

 Seguiment  del  contracte  amb  garantia  d’estalvis  de  millora  de  l’eficiència
energètica dels edificis municipals i/o de gestió municipal.

 Seguiment del contracte de subministrament d'energia renovable (a partir de
biomassa) per a la millora de l'eficiència energètica i reducció d'emissions als
edificis municipals.

 Mesura i verificació d’estalvis del contracte.
1.7. Redacció de plans d’acció per a l’energia i el clima (PAESC).
1.8.  Redacció  de  memòries  tècniques  o  altres  documents  similars  per  impulsar
comunitats energètiques intel·ligents (Smart Energy Communities) en l’àmbit local. 
1.9. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal

 Estudis  de viabilitat  econòmica per  a  la  implantació  de models  de recollida
porta a porta de residus sòlids urbans. 

 Estudi d'implantació d'un sistema de taxa d'escombraries basat en el pagament
per generació.

 Assessorament  jurídic  i  tècnic  en  l’elaboració  de  plecs  de  prescripcions
tècniques i administratives per a la contractació del servei de recollida porta a
porta i transport dels residus sòlids urbans. 

 Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de
propostes.

2. Beneficiaris del Pla
Poden  sol·licitar  aquesta  assistència  tècnica  els  ens  locals  de  les  comarques  de
Girona que s’hagin adherit al Pacte d’alcaldes i que tinguin el PAES o PAESC aprovat.
Els municipis que sol·licitin el servei 1.7 (redacció de plans d’acció per a l’energia i el
clima)  han de tenir  una població  inferior  als  20.000 habitants  i  caldrà  que s’hagin
adherit al nou Pacte d’alcaldes prèviament a la sol·licitud del Pla de Serveis. 
En la resta de casos,  l’assistència tècnica que sol·licitin  ha d’estar  vinculada a les
accions definides al PAES o PAESC aprovat o a informes de seguiment posteriors,
aprovats pel ple o per decret de l’alcaldia a ratificar pel ple.
3. Criteris de selecció
A priori, les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la
Diputació de Girona. 
La materialització final dels serveis d’assistència tècnica estarà condicionada al criteri
del Servei de Medi Ambient i a la disponibilitat de recursos humans o econòmics.
4. Compromisos dels beneficiaris
4.1.  En relació amb el  servei  d’assistència  tècnica per fer  inversions de millora de
l’eficiència  energètica  de l’enllumenat  exterior  i  d’edificis  públics,  en cas  que  sigui
viable,  cal  que  l’ens  local  es  comprometi  a  dur  a  terme  la  licitació  mitjançant  un
contracte amb ESE o altres fórmules de finançament. 
En els casos que el servei realitzat hagi consistit en la redacció d’estudis de viabilitat
per a la implantació de models de recollida porta a porta, projectes, avantprojectes o
inventaris de punts de llum, si l’ens local no duu a terme la inversió en el termini de dos
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anys, caldrà que aboni a la Diputació 2.500 euros en concepte d’incompliment dels
compromisos.
En els casos en què la viabilitat depengui de l’obtenció de subvencions per disminuir el
període  de  retorn  de  la  inversió,  el  compromís  es  vincularà  al  fet  de  sol·licitar  i
acceptar  la  subvenció  en  properes  convocatòries,  sempre  que  l’ens  compleixi  els
requisits per ser-ne beneficiari. 
4.2.  Cal  fer  constar  expressament  el  suport  tècnic  de  la  Diputació  de  Girona  en
qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions
que siguin objecte de subvenció, així com en els cartells que es puguin col·locar amb
motiu de les actuacions. 
5. Cost del servei
Tots els serveis d’aquest Pla són gratuïts per a aquells ens que en siguin beneficiaris.
6. Sol·licitud i acceptació del servei
Els ens locals beneficiaris que reuneixin els requisits esmentats en l’apartat 3 d’aquest
Pla han de sol·licitar el servei per mitjà de l’EACAT, i cal que especifiquin l’assistència
tècnica que demanen.  En cas que se sol·liciti  assistència  tècnica  per  a  un edifici,
caldrà indicar el nom de l’edifici a la sol·licitud. La sol·licitud l’ha de fer l’alcalde/essa o
el secretari/ària de l’ens local.
Quan l’àmbit  de la petició no superi  el de la mera consulta verbal,  o bé per raons
d’urgència,  l’ens  local  podrà  trametre  la  petició  directament  per  via  telefònica  o
telemàtica, sense perjudici  de la posterior remissió del document si es tracta d’una
petició d’assistència que va més enllà de la consulta verbal puntual.
El  Servei  de  Medi  Ambient,  que  gestiona  el  Pla  de  Serveis,  és  el  responsable
d’analitzar les sol·licituds i d’acceptar el servei.
Termini per presentar sol·licituds al servei 1.7 de redacció de plans d’acció per a
l’energia i el clima (PAESC):
El termini per presentar sol·licituds per a la redacció de plans d’acció per a l’energia i el
clima (PAESC) finalitza l’1 de març de 2021.
7. Justificació del servei
El servei finalitzarà un cop la Diputació de Girona hagi realitzat l’assistència i, en els
casos  que  sigui  oportú,  després  que  s’hagi  comprovat  que  l’ajuntament  ha  fet  la
inversió.  Una  vegada  finalitzat,  el  Servei  de  Medi  Ambient  emetrà  un  informe  de
finalització i el trametrà a l’ajuntament.”

TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de Província de Girona.

QUART. Traslladar el present acord a tots els ajuntaments de les comarques gironines
i a la Intervenció de Fons.”

El senyor President, diu: Passaríem, senyora Barnadas, al següent punt, el 16è, que
és l’assistència als ajuntaments per a la transició energètica i acció climàtica. Si vol
explicar-ho.
La  diputada  delegada  de  Medi  Ambient,  senyora  Barnadas,  diu:  Sí,  president.  En
aquest sentit,  el que s’està preparant des de la Diputació és la redacció dels nous
PAESC, que són els PAES que s’han de redactar del bienni 21-22. En aquest sentit,
des de la Diputació estem treballant per elaborar uns PAES supramunicipals d’acord
amb les unitats de paisatge. Com que aquests PAES actuals proposen treballar amb
conceptes d’adaptació al canvi climàtic, és una bona referència, aquestes unitats de
paisatge.  I  per  tot  això,  tots  aquells  municipis  que  vulguin  aterrar  aquest  PAE
supramunicipal al seu municipi han de fer una sol·licitud al pla de serveis. Normalment
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el pla de serveis no té límit en la sol·licitud. Per tant, no és com una subvenció, sinó
que en qualsevol moment es pot demanar qualsevol element del pla de serveis. Però,
justament,  a  l’hora  de demanar  el  PAE sí  que necessitem que tots  els  municipis,
evidentment  que ja  estan informadíssims des d’abans del  període de Nadal  i  que
també  ara  s’estan  fent  paral·lelament  unes  formacions  de  quatre  jornades  amb
diferents tècnics que expliquen com seran aquests PAES. Deia que el que necessitem
és  que  els  municipis,  abans  de  l’1  de  març,  formalitzin  aquesta  sol·licitud  de  la
redacció d’aquests PAES aterrats, és a dir, particulars per a cadascun dels municipis. I,
per això, s’ha de modificar el reglament d’aquest pla de serveis perquè per passar de
que tot el pla de serveis no tingui límit a l’hora de demanar-lo i, en canvi, en el punt
aquest, el pla de serveis per demanar la redacció del PAES, sí que s’haurà de marcar
un termini, com és la data aquesta que ens hem posat des de l’àrea: l’1 de març. Per
tant, a la seva disposició per explicar... El PAES és una cosa que és complexa, i ho sé.
Però, per tant, em quedo a la seva disposició per explicar qualsevol tema relacionat
amb aquesta redacció dels PAES municipals.
El  senyor  President,  manfiesta:  Moltes gràcies.  Hi  estan d’acord? Alguna paraula?
Doncs estem d’acord. S’aprova per unanimitat.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

JUNTA DE PORTAVEUS

17. Moció del  grup del  PSC perquè la Diputació de Girona obri  una lína de
subvenció  i  suport  econòmic  a  persones  en  règim  d’autònom  i
microempreses del sector cultural de les comarques gironines per corregir
els  efectes  de  la  crisi  generada  per  la  pandèmia  de  la  COVID19  -
2021/A040100/1869

“La política de subvencions de la Diputació de Girona per al sector de la cultura ha
inclòs durant el 2020, més enllà de les accions integrades als plans de les diferents
seccions d’aquesta àrea del govern, la convocatòria de línies de suport per a la creació
de públics per a la cultura, per al foment de projectes culturals als museus de les
comarques gironines; per a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional
catalana o per al finançament destinat a la preparació de continguts pedagògics en el
marc del programa  educatiu  Identitat,  arrels  i  tradicions;  i  també recursos per a la
difusió i la interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica.

Les línies de suport de la Diputació s’han estès al mateix temps, de manera àmplia i
diversa,  cap a  la  concessió  de subvencions destinades  a  centres  de conservació,
difusió i interpretació del patrimoni cultural integrades al programa Indika, de formació
en l’àmbit  del patrimoni,  de sensibilització i  de responsabilitat,  en el  context de les
escoles de les comarques gironines. I s’han dirigit també en direcció a les entitats que,
arreu de les comarques gironines, contribueixen a nodrir, dinamitzar i enfortir el teixit
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cultural a través de la publicació editorial, l’organització de festivals o el sosteniment de
l’activitat social, per citar tres exemples significatius.

En  la  situació  extraordinària  de  la  crisi  causada  per  la  pandèmia  COVID19,  les
microempreses  i  els  autònoms  del  sector  de  la  cultura  han  vist  seriosament
amenaçada  la  seva  viabilitat  i  en  alguns  casos  han  estat  empesos  al  cessament
temporal de la seva activitat ordinària arran de l’estat d’alarma. Al mateix temps, les
limitacions causades per les mesures de restricció decretades pel govern central i de
la Generalitat a causa de la crisi sanitària, han afectat d’una manera aguda l’activitat
cultural.  Son casos que han estat  en l’ordre del  dia,  que han influït  d’una manera
directa en la vida quotidiana de les persones, que es poden atribuir majoritàriament als
efectes que ha causat  la pandèmia i  que ha pertorbat  fortament l’activitat  tan dels
treballadors  i  treballadores  autònoms  com  la  de  les  persones  vinculades  a  les
microempreses d’aquest sector. 

Aplicar mesures de suport específic per a aquestes porcions del teixit cultural de la
demarcació ha de contribuir necessàriament en favor de la recuperació efectiva d’un
dels motors de l’economia gironina en la mesura que aquestes accions compleixin un
doble propòsit: primer, auxiliar els professionals i les microempreses que hagin entrat
en pèrdues a causa de la interrupció temporal de la seva activitat diària arran de l’estat
l’alarma i la pandèmia; i, després,  contribuir a la represa d’aquesta activitat sobre la
base  d’un  al·licient  que  garanteixi,  sobre  la  base  d’unes  condicions  mínimes  de
supervivència,  la  reactivació  del  teixit  productiu  a  través  de  la  recuperació  dels
projectes propis d’aquesta activitat i els ajuts tan a la producció com a la creació.

La  convocatòria  d’aquesta  línia  d’ajudes  significaria  un  nou  punt  de  partida  en  la
política cultural  de la  Diputació  de Girona que ampliaria  la  seva dilatada capacitat
d’assistència a la cultura de les comarques gironines. No tant per l’efecte immediat de
l’assistència als professionals i les microempreses, sinó en el sentit d’estendre fins a
les ramificacions més petites del  teixit  cultural  gironí  la  capacitat  d’auxili  d’aquesta
Diputació a través d’una resposta ràpida que reforci i atengui les necessitats del sector
de manera adient durant tot el 2021 i garanteixi la continuïtat de projectes relacionats
amb les arts visuals, escèniques i plàstiques; la cultura popular i tradicional, l'artesania,
la llengua o la literatura, la producció editorial i la difusió del patrimoni cultural, entre
altres

Per les raons aquí exposades el Grup Socialista de la Diputació de Girona porta a
l’aprovació del ple de la Diputació de Girona el següent acord:

1. Que la Diputació de Girona obri una línia de subvenció i suport econòmic a les
persones  en  règim  d’autònom  i  les  microempreses  del  sector  cultural  de  les
comarques gironines amb un màxim de 10 treballadors o treballadores i un màxim
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de 500.000 euros de facturació per corregir els efectes de la crisi generada per la
pandèmia COVID19.”

El senyor President, pren la paraula i manifesta que passem a la Junta de Portaveus
amb una moció del grup del PSC, que ha quedat transaccionada, i que és la que es
sotmetrà a votació amb el contingut literal que es transcriu tot seguit:

“Moció per una nova línia de subvenció i  suport economic a les persones en
règim d’autònom i microempreses del sector cultural 

El Pla estratègic del servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, més
enllà d’assistir els municipis en el desenvolupament de les seves polítiques culturals,
inclou com un dels seus eixos transversals la relació de la Diputació amb els agents
culturals del territori. 

La dinamització cultural de les comarques gironines es promou mitjançant diverses
línies de subvenció, que tenen com a objectiu incidir en algun tipus d’acció cultural,
però sense perdre de vista que totes i cada una d’elles s’han de vincular amb els drets
culturals que garanteixen l’accés a la cultura, la participació, la creació i l’educació en
cultura.

La política de subvencions de la Diputació de Girona per al sector de la cultura ha
inclòs durant el 2020, més enllà de les accions integrades als plans de les diferents
seccions d’aquesta àrea del govern, la convocatòria de línies de suport per a la creació
de públics per a la cultura, per al foment de projectes culturals als museus de les
comarques gironines; per a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional
catalana o per al finançament destinat a la preparació de continguts pedagògics en el
marc del programa educatiu  Identitat,  arrels i  tradicions;  i  també recursos per a la
difusió i la interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica. 

Les línies de suport de la Diputació s’han estès al mateix temps, de manera àmplia i
diversa,  cap a  la  concessió  de subvencions destinades  a  centres  de conservació,
difusió i interpretació del patrimoni cultural integrades al programa Indika, de formació
en l’àmbit  del patrimoni,  de sensibilització i  de responsabilitat,  en el  context de les
escoles de les comarques gironines. I s’han dirigit també en direcció a les entitats que,
arreu de les comarques gironines, contribueixen a nodrir, dinamitzar i enfortir el teixit
cultural a través de la publicació editorial, l’organització de festivals o el sosteniment de
l’activitat social, per citar tres exemples significatius.

El mes de març del 2020, des del servei de Cooperació Cultural es va alertar de la
situació de vulnerabilitat del sector cultural davant l’inici de la crisi sanitària i  es va
acordar modificar amb acord dels membres de la taula Covid de la Diputació de Girona
tots els acords de subvencions de manera que es poguessin reprogramar totes les
activitats,  modificar  els  pressupostos  i,  fins  i  tot,  pagar  despeses  d’activitats  que
s’haguessin anul·lat. 

Malgrat  la  complexitat  de l’any,  des del  servei  s’han pogut  atendre quasi  totes les
accions previstes, tot i que finalment no s’hagin dut a terme. 
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Hem iniciat l’any 2021 des d’una perspectiva diferent, amb unes bases renovades i
adaptades a la situació actual. Totes les bases del servei busquen generar confiança al
sector i que no es deixi de programar i de desenvolupar projectes culturals. 

En  la  situació  extraordinària  de  la  crisi  causada  per  la  pandèmia  COVID19,  les
microempreses  i  els  autònoms  del  sector  de  la  cultura  han  vist  seriosament
amenaçada  la  seva  viabilitat  i  en  alguns  casos  han  estat  empesos  al  cessament
temporal de la seva activitat ordinària arran de l’estat d’alarma. 

Al mateix temps, les limitacions causades per les mesures de restricció decretades pel
govern  central  i  de  la  Generalitat  a  causa  de  la  crisi  sanitària,  han  afectat  d’una
manera aguda l’activitat cultural. Son casos que han estat en l’ordre del dia, que han
influït  d’una  manera directa  en  la  vida  quotidiana  de  les  persones,  que  es  poden
atribuir  majoritàriament  als  efectes  que  ha  causat  la  pandèmia  i  que  ha  pertorbat
fortament  l’activitat  tan  dels  treballadors  i  treballadores  autònoms  com  la  de  les
persones vinculades a les microempreses d’aquest sector. 

Aplicar mesures de suport específic per a aquestes porcions del teixit cultural de la
demarcació ha de contribuir necessàriament en favor de la recuperació efectiva d’un
dels motors de l’economia gironina en la mesura que aquestes accions compleixin un
doble propòsit: primer, auxiliar els professionals i les microempreses que hagin entrat
en pèrdues a causa de la interrupció temporal de la seva activitat diària arran de l’estat
l’alarma i la pandèmia; i, després, contribuir a la represa d’aquesta activitat sobre la
base  d’un  al·licient  que  garanteixi,  sobre  la  base  d’unes  condicions  mínimes  de
supervivència,  la  reactivació  del  teixit  productiu  a  través  de  la  recuperació  dels
projectes propis d’aquesta activitat i els ajuts tan a la producció com a la creació. 

La  convocatòria  d’aquesta  línia  d’ajudes  significaria  un  nou  punt  de  partida  en  la
política cultural  de la  Diputació  de Girona que ampliaria  la  seva dilatada capacitat
d’assistència a la cultura de les comarques gironines. No tant per l’efecte immediat de
l’assistència als professionals i les microempreses, sinó en el sentit d’estendre fins a
les ramificacions més petites del  teixit  cultural  gironí  la  capacitat  d’auxili  d’aquesta
Diputació a través d’una resposta ràpida que reforci i atengui les necessitats del sector
de manera adient durant tot el 2021 i garanteixi la continuïtat de projectes relacionats
amb les arts visuals, escèniques i plàstiques; la cultura popular i tradicional, l'artesania,
la llengua o la literatura, la producció editorial i la difusió del patrimoni cultural, entre
altres.

Per les raons aquí exposades, es proposa al Ple de la Diputació de Girona l'adopció
de l’ACORD següent:

Que  la  Diputació  de  Girona  obri  una  línia  de  subvenció  i  suport  econòmic  a  les
persones  en  règim  d’autònom  i  les  microempreses  del  sector  cultural  de  les
comarques gironines amb un màxim de 12 treballadors o treballadores i un màxim de
500.000  euros  de  facturació  per  corregir  els  efectes  de  la  crisi  generada  per  la
pandèmia COVID19. Queden exclosos d’aquesta nova línia aquelles iniciatives, grups,
empreses o  autònoms que ja  estan rebent  altres ajuts  de l’Àrea de Cultura de la
Diputació.”

Tot seguit, el senyor President diu: Té la paraula la senyora Paneque.
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La presidenta del grup del PSC, senyora Silvia Paneque, intervé i manifesta: Sí, moltes
gràcies i molt bon dia. Efectivament, aquesta era una moció que vàrem presentar pel
mes de gener, però veient que podria haver un acord, i l’interès de tots era que tirés
endavant, doncs ho vàrem deixar per ara, al mes de febrer. Ha pogut arribar amb més
o menys urgència,  ja ho lamento,  als diferents portaveus.  Espero que hagin tingut
temps de poder-la  analitzar.  En tot  cas,  el  pla estratègic  del  servei  de cooperació
cultural  marca  diferents  objectius  vinculats  a  l’educació  i  cultura;  a  la  protecció,
conservació i difusió del patrimoni cultural. També, la cooperació, precisament, amb
diferents agents i  iniciatives culturals  del  territori.  I,  efectivament,  així  és com vam
començar  l’any  2020 intentant  desenvolupar  aquests  objectius  i  diferents  projectes
amb els quals alguns vàrem donar suport, com la creació de públics per a la cultura, el
foment  de projectes culturals  als  museus de comarques gironines;  ajuts,  també,  a
entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana; finançament a projectes
vinculats a continguts pedagògics i; també, recursos per a la difusió i la interpretació
del patrimoni cultural i la memòria històrica. Així començàvem el 2020, efectivament.
Però tots sabem que en el primer trimestre ens vam veure confrontats a una situació
totalment inèdita i inesperada com era la derivada de la pandèmia de la COVID-19. En
aquells primers mesos de pandèmia, diferents iniciatives de la pròpia àrea de cultura, i
també alguns acords que vam poder treballar des de la taula de la covid, ens varen
permetre reprogramar activitats, modificar pressupostos i,  fins i  tot, pagar despeses
d’activitats  que  s’haguessin  anul·lat.  I,  en  aquest  sentit,  volem,  també,  valorar
positivament el que vàrem poder treballar des de la taula de la covid per part de l’equip
de Govern, que ens va fer partícips i ho va poder compartir. Les restriccions, però, que
han vingut posteriorment, també, han pertorbat fortament l’activitat, tant de treballadors
i treballadores autònomes com de persones vinculades a microempreses del sector
cultural. Pensem que val la pena aplicar mesures de suport específic a aquestes parts
o porcions del teixit cultural de la demarcació, que han d’anar en favor, esperem, a la
recuperació efectiva d’un dels motors de l’economia gironina perquè la cultura també,
a part de tot el significat que té com a dret i com a exercici crític de la ciutadania,
entitats i associacions, també té a veure amb l’economia, i la podem considerar un
motor econòmic. Per tot això, i amb això acabaria, proposem una nova línia de les
polítiques culturals dirigida a persones amb règim autònom i microempreses del sector
cultural. Aquí hem aportat, també, o hem modificat, gràcies a l’aportació del senyor
Piñeira, que el màxim de treballadors i treballadores d’aquesta línia de subvencions fos
de 12, i no de 10 perquè les cobles hi poguessin, també, tenir cabuda. I, com deia,
microempreses amb un màxim de 12 treballadors i treballadores i, també, un màxim de
500 mil euros de facturació per tal de corregir els efectes de la crisi que s’han generat,
i les restriccions per la covid. I també, per aportació de l’equip de Govern, i de l’àrea, i
del  senyor  Piñeira,  aquesta  línia  de  subvencions  que  implicaria,  també,  una  nova
política per part de l’àrea i de la Diputació en l’àmbit cultural, seria incompatible amb
d’altres que ja s’estiguin rebent des de l’àrea de cultura. Fonamentalment, aquesta és
la proposta. Pensem que val la pena, i  agraïm novament a l’equip de Govern, i  al
senyor Piñeira, la bona voluntat per tal d’acordar-la perquè pensem que és un nou
enfocament per part de l’àrea, ajustat als moments, i que val la pena en favor del teixit
cultural i  d’educació i  de protecció del patrimoni i  de la cultura popular a la nostra
demarcació. Moltes gràcies.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyora Paneque. No sé si algun portaveu,
senyor Motas?
El portaveu del grup Tots per l’Empordà, senyor Carles Motas, intervé i diu: Sí, moltes
gràcies, senyor president. La meva intervenció, en aquest cas, és, com sempre, en
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representació  dels  dos  Grups  Independents  per  donar-hi  suport,  per  manifestar  el
suport a la moció que es presenta. Com bé ha dit la ponent, el sector cultural ha estat i
és un dels més afectats en aquest moment per la pandèmia juntament amb el turístic, i
en això crec que hem de destinar-hi, tots els recursos que s’hi destinin són benvinguts.
Estic segur que el sector ho agrairà. No volem deixar de dir tampoc que les ajudes que
s’estan fent de la Diputació són... crec que s’ha donat una resposta adequada sempre
que s’han presentat, i de fet molts dels ajuntaments estan rebent aquestes ajudes que
s’han fet des de la Diputació i que s’estan adaptant a la situació del moment. Volem
destacar, també, que algunes d’aquestes ajudes, no de la Diputació, sinó de les que es
destinen en aquest sector, haurien de ser més importants o més generoses per part
d’altres administracions. Al final la Diputació i els ajuntaments estem suportant, moltes
vegades,  aquestes  situacions  molt  més  properes,  i  que  les  altres  administracions
superiors, tant la Generalitat de Catalunya com l’Estat espanyol, crec que haurien de
fer que aquests esforços es veiessin implementats en el territori d’una manera més
directa. Sé que darrerament s’estan fent alguns moviments importants, que també dic
que són benvinguts i que esperem que arribin als sectors més afectats, que la nostra
demarcació, com bé deia també la ponent, és una demarcació que es caracteritza per
la seva cultura i pel seu patrimoni i interès turístic, que crec que són indústries i sectors
que hem de mirar d’ajudar sempre que tinguem ocasió. Res més, només anunciar el
suport per part dels Grups Independents.
El senyor President, diu: Moltes gràcies, senyor Motas. Senyora Pèlach, endavant.
La portaveu del grup de la CUP, senyora Laia Pèlach, pren la paraula i diu: Sí, moltes
gràcies, president. Nosaltres votem a favor, també, d’aquesta moció. Entenem que és
necessari en un sector que està patint molt. Entenem que és una mesura temporal i
lligada, diguéssim, absolutament a les conseqüències de les mesures de la covid en
l’àmbit  de  la  cultura.  També hem de  dir  que  estarem atents  a  la  concreció  de  la
mateixa perquè pensem que cal afinar molt, perquè el sector cultural és molt divers. I,
en tot cas, cal garantir que els recursos van a parar a qui més ho necessita en pro del
present i del futur de la cultura i, per tant, crec que és molt important com es concreta
aquesta ajuda, aquesta línia de subvenció. I alhora, també, una mica en el sentit que
deia el diputat senyor Motas, que una vegada més també tenim la sensació que estem
fent  una mica el  que tocaria fer  i  que no s’està fent,  almenys suficientment,  en el
Govern de la Generalitat com en el de l’Estat. Per tant, assumim que com que no ho
estan fent suficientment, doncs tiri endavant això, però sí que demanem que al mateix
temps  seguim  insistint  perquè  aquestes  ajudes  les  assumeixi,  també,  qui  les  ha
d’assumir. Moltes gràcies.
El senyor President, manifesta: Moltes gràcies, senyora Pèlach. Senyor Piñeira.
El portaveu del Govern, senyor Albert Piñeira, intervé i manifesta: Moltíssimes gràcies,
senyor president, diputades i diputats. S’ha dit gairebé tot, però tres o quatre reflexions
en nom del  Govern.  La primera és  per  agrair  a  tothom que aquesta  moció  pugui
prosperar per unanimitat, cosa que com sempre recalquem des del Govern. És positiu
quan es generen aquests consensos entre grups que representen opcions diferents.
No em reiteraré molt perquè ja s’hi ha insistit, però, evidentment, tornar a reivindicar la
importància de la cultura, no només com a indústria i com a sector econòmic, que és
molt important a casa nostra. Particularment a la demarcació de Girona, si alguna cosa
distingeix la demarcació de Girona és aquesta. Com jo a vegades explico, també, la
segona capital cultural de Catalunya o la segona capitalitat cultural de Catalunya la
tenim a la demarcació de Girona i a la ciutat de Girona, també, en particular. Per tant,
això penso que hem de posar-ho en valor. També durant aquest darrer any tots hem
estat  molt  conscients  que  hi  ha  molts  sectors  en  aquesta  múltiples  crisis  que
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conflueixen que pateixen. Un dels sectors que, malauradament, pateix és el sector de
la cultura. Primer és va fer famós l’eslògan «Cultura segura». Jo penso que ara ja
estem a la fase i a l’estadi d’entendre que el que estem és a l’estadi de la cultura
necessària i la cultura com a bé essencial. En aquest sentit hi va haver la declaració
per part del Parlament de Catalunya de la cultura com a bé essencial. En aquest sentit,
si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és no només la importància de la cultura
com a indústria o com a sector o com a motor econòmic, sinó la seva importància
social; l’accessibilitat universal a la cultura; el que suposa per tenir una societat més
formada, més justa, amb més capacitat de reflexió, d’anàlisi; el que suposa, també,
com  a  gaudi.  Penso  que  tots  aquests  valors  de  la  cultura  entrés  en  la  seva
transversalitat, s’han posat en valor i durant aquests temps de pandèmia, precisament,
el que hem vist és això: la importància i la necessitat, i recalco la paraula necessitat,
de  la  cultura  que  ens  ha  acompanyat  i  que  ens  acompanya,  i  que  des  de  les
administracions hem d’intentar fomentar aquesta accessibilitat universal a la cultura i
anar creant nous públics. I a la vegada, també, en aquests moments, malauradament,
el  que  ens  toca  és  ajudar  un sector  que  pateix,  i  que  pateix  molt.  En  el  cas  de
Catalunya, depèn dels anys, però la cultura representa aproximadament el 3,5 % del
PIB,  lleugerament  inferior  a  l’Estat  espanyol,  però  també  per  sobre  del  3.  A la
demarcació de Girona aquesta xifra és ostensiblement més alta. Per tant, està bé que
ho recordem. La cultura té molts reptes per endavant.  Sempre parlem que si  l’IVA
cultural,  que  si  la  llei  de  mecenatge,  l’Estatut  de  l’artista,  les  ajudes  d’altres
administracions públiques... També voldria recalcar aquí que penso que nosaltres hi
parlem sovint a través de la Mancomunitat Cultural. La Generalitat de Catalunya durant
l’exercici 2020, a través dels diferents organismes del Departament de Cultura, penso
que va fer un esforç important. Jo quan parlo amb el sector també m’ho traslladen, i a
més a més, ho veig perquè també interlocutem sovint. Potser sí que hem trobat a faltar
una mica més d’esforç per part del Ministerio. Per tant, en aquest sentit, penso que
tots ho hem de reivindicar i ho podem compartir, però en qualsevol cas del que es
tracta és que nosaltres amb la nostra petita parcel·la, que és la Diputació de Girona,
puguem donar, com es deia abans, una resposta adequada a la situació del moment.
Penso que, en general, el sector de la cultura està bastant content de la resposta que
va donar la Diputació per afrontar la pandèmia de la COVID-19. Nosaltres ens vam
posar a treballar des del primer dia, des del mes de març, i penso que vam ser molt
ràpids i molt flexibles, i que vam donar resposta al sector en un moment en què el
sector estava pràcticament en xoc. Perquè al mes de març i al mes d’abril teníem una
incertesa total  en tots els àmbits,  però,  especialment,  en el  sector cultural:  en tota
l’activitat i la programació, que es va acabar de manera abrupta. Per tant, la gent, en
general, ha estat contenta. Abans s’ha fet referència per part dels diferents portaveus
que han parlat, ho ha fet de manera extensa la senyora Paneque, a qui li agraeixo
moltíssim una explicació, penso, molt detallada de tot el que s’ha fet i es fa des de
l’àrea de cultura de la Diputació, que intentem abordar molts àmbits diversos. Jo li
agraeixo l’explicació i no em reiteraré. Penso que la moció també ho recull en aquest
treball que s’ha fet. Per tant, ja s’ajuda en molts sectors, el que es tracta és acabar de
completar, en aquesta indústria, aquest sector que pateix que, realment, aquells que
no han quedat coberts per alguna de les línies d’actuació que ja tenim en aquests
moments,  a  banda del  que fem per  a ajuntaments que són,  evidentment,  un  dels
nostres  principals  destinataris  com  a  Diputació,  ho  puguem  acabar  de  completar.
Perquè aquest any malauradament, el 2021, també ha començat malament per a la
cultura. I  per desgràcia, segurament no tindrem una situació molt  normalitzada fins
d’aquí a molt temps i, per tant, tornarà a ser, malauradament, com per d’altres sectors,
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un any especialment difícil per a la cultura. Tot el que puguem i contribuir des de la
corporació  és  important  i  és  bo  que  es  faci.  Des  de  les  altres  administracions,
òbviament, el que tenim ara és que continuem tenint una situació d’emergència i, per
tant, el que necessitem és fer aquesta línia, que és, sí, excepcional, pel moment que
malauradament ens toca viure en general, i al sector de la cultura, en particular. Res
més,  moltíssimes gràcies,  senyor  president.  I,  com deia  al  principi,  agrair  la  bona
voluntat de tots els grups per poder-la aprovar per unanimitat i,  particularment, a la
il·lustre diputada senyora Paneque, per poder consensuar aquest text que penso que
tal com ha quedat és més positiu, i ens enriqueix a tots que pugui ser amb aquest
consens. Moltíssimes gràcies a totes i a tots.
El  senyor  President,  diu:  Moltes  gràcies.  No sé,  senyora  Paneque,  si  vol  afegir-hi
alguna cosa. No?

La presidenta del grup del PSC, senyora Silvia Paneque, diu: vots positius, gràcies.
El  senyor  President,  comenta:  Molt  bé,  gràcies.  Doncs,  en tot  cas,  aquesta moció
queda aprovada per unanimitat, d’acord?

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat dels
assistents amb el següent resultat: 26 vots a favor dels Grups Polítics Grup de Junts
per  Catalunya,  Grup  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  Grup  Socialista  de  la
Diputació de Girona, Grup Candidatura Unitat Popular, Grup Independents de la Selva
y Grup Tots per l'Empordà. No s'han produït abstencions. No hi ha vots en contra. 

18. Mocions d'urgència

No n’hi ha.

19. Precs i preguntes

El senyor President, pren la paraula i manfiesta: Jo contestaré a la senyora Pèlach,
primer, al tema de l’aigua. El tema de l’aigua vostè sap que no són aquestes aigües
que hi  ha  aquí.  Nosaltres  tenim aquests  dispensadors,  aquestes  garrafes  que  em
sembla que són de 25 l, que es posen a les diferents plantes i als diferents serveis
perquè la gent pugui, a través d’un got o d’una ampolla, agafar aquesta aigua. I aquest
és un contracte, però sí que és veritat que pel tema de la covid es va recomanar que
s’agafessin ampolles individuals. Es van comprar ampolles d’1,5 l per a cada persona.
Això se’ns va recomanar que fos així, i és aquesta despesa que potser és un pèl més
cara perquè s’havia de comprar, no aquestes garrafes de 25 l, sinó aquestes ampolles
d’1,5 l perquè es varen prohibir aquests dispensadors d’aigua per l’efecte de la covid.
Per tant, aquesta és l’explicació que li dono al respecte. D’acord. Alguna cosa més?
La diputada senyora Laia Pèlach, respon: Sí, jo tenia un parell de preguntes, senyor
president.
El senyor President, diu: Vinga. Sí, endavant, endavant.
La diputada senyora Pèlach, manifesta: Sí, la primera és en relació a una carretera de
Siurana, una ampliació que vam portar al ple i volia saber si, bé, ens consta que s’han
fet algunes reunions amb el municipi o amb una plataforma que s’ha organitzat també
al  municipi.  Voldríem saber  una  mica  en  quin  punt  està  el  projecte  aquest  de  la
carretera i si s’ha fet algun replantejament en relació al projecte. I una altra pregunta
és, fa uns dies a l’Ajuntament de Girona vam aprovar una moció sobre la carretera
dels Àngels, en què es plantejava la possibilitat  de tallar-la durant unes hores, em
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penso que era els caps de setmana, per facilitar l’ús ciclista d’aquest espai. Suposo
que ja els ho faran arribar, però més enllà de la moció el que volíem comentar és que,
precisament, com que és una carretera que depèn de la Diputació, arran del debat de
la moció,  ens van fer arribar persones que en fan aquest ús pel ciclisme, algunes
queixes en relació al tema del manteniment. Són dues coses molt concretes, jo no soc
tècnica experta en aquests temes, ni molt menys, i per tant, els trasllado la queixa que
em fan arribar i si es pogués trobar alguna solució doncs segurament ho agrairan. La
primera és el fet de que quan s’asfalta diuen que es deixa una petita capa de grava i
això, donat que les rodes aquestes de ciclista tenen un perfil tan petit, doncs és molt
fàcil que provoqui caigudes i, per tant, la carretera esdevé perillosa. I una altra és el fet
que quan s’esbrossa els vorals de la via, sovint queden les branques i pedres que la
mateixa màquina llença sobre la via i això també provoca caigudes. Per tant, si es
pogués buscar una manera d’evitar aquests elements que generen aquest perill  en
una carretera que realment és molt transitada pels ciclistes i, merament, pel pendent
que té, m’imagino que hi deuen anar sovint a una velocitat considerable que també
suposo que augmenta aquest risc i aquesta perillositat. Moltes gràcies. 
El senyor President, respon: Bé, gràcies senyora Pèlach. Respecte a la carretera dels
Àngels, ens haurà d’arribar aquesta moció i,  evidentment,  com sempre, estudiarem
aquest tema de l’ús ciclista allà. La veritat és que rarament nosaltres tenim queixes del
manteniment  de  les  carreteres  perquè,  jo  crec  que  de  les  administracions  que
mantenen bé les carreteres, la Diputació en serem segurament un exemple. No d’ara,
eh? Sinó de molts i molts anys perquè els serveis tècnics aquests mil quilòmetres de
carreteres sempre hem procurat  tenir-los ben endreçats.  Exactament,  quan posem
aquesta sorra no és quan s’asfalta sinó quan es posa una capa de reg asfàltic, és a dir,
moltes vegades la carretera s’obre una mica, posen aquest reg perquè el que fa és
imprimir  i  tornar  a  cosir,  per  dir-ho  d’alguna  manera,  perquè  no  hi  hagi  aquestes
obertures  i  llavors es deteriori  i  s’hagi  de reasfaltar  tot.  Quan es posa aquest  reg
asfàltic, precisament, per evitar que això quedi enganxat als vehicles, el que fan és
posar-hi aquesta mica de graveta que marxa amb el temps, però és evident que quan
això passa, els primers dies si no vas al tanto amb les bicicletes pot passar això que
diu vostè. Però aquests regs asfàltics a la Diputació els fem a les nostres carreteres i
també, a vegades, per delegació dels ajuntaments, que els ajuntaments fan el seu
pagament per la contractació de la Diputació i, algunes vegades, també inclòs unes
ajudes  en  forma  de  subvenció  en  espècies  que  és  per  ajudar  a  que  aquestes
carreteres que, a vegades són carreteres asfaltades o camins asfaltats de titularitat
municipal, doncs ajudar-los amb una subvenció en espècies i tirar aquest reg asfàltic. I
això de les branques, sempre es contracta una empresa per fer aquesta neteja. El
senyor Xargay i jo mateix en prenem nota a fi i efecte de passar-ho als serveis tècnics.
Respecte a allò de Siurana, podia preguntar-m’ho vostè o qualsevol altre perquè ha
sigut una carretera que, jo sempre he dit  una cosa, abans de passar la paraula al
senyor  Xargay,  el  primer  que  ens  ha  de  prevaler  a  nosaltres  és  la  seguretat.  La
primera cosa  per  nosaltres,  a  les  nostres  carreteres,  és  la  seguretat.  Per  tant,  la
carretera ha de tenir l’amplada en funció dels vehicles que hi passin i aquesta no és
una decisió política sinó que és una decisió tècnica. I això, ens ha de prevaler sempre i
jo crec que a vostè també li havia dit alguna altra vegada, perquè jo he estat repetitiu i
reiteratiu amb aquests temes al plenari. Segon, nosaltres sempre el que procurem és,
que quan fem una inversió d’aquest tipus, estar d’acord amb els ajuntaments i, per
tant, amb l’Ajuntament de Siurana, també. Per tant, ara el senyor Xargay els detallarà
com està la situació i com tenim el tema d’aquesta carretera. Té la paraula el senyor
Xargay. 
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El diputat delegat de Xarxa Viària, senyor Jordi Xargay, pren la paraula i manifesta: Sí,
molt  bé,  moltes  gràcies,  president.  Només  quant  a  la  carretera  dels  Àngels  que
comentava president, afegir-hi una petita cosa. A veure, quan es fa aquest tractament
asfàltic, que hi ha aquesta graveta que comentava el president, fins fa ben poc des de
la Diputació aplicàvem una recomanació als ciclistes que era que no es podia utilitzar
especialment per fer proves esportives abans d’un any, havia de passar un any com a
seguretat perquè realment no hi pogués haver cap tipus d’accident. A demanda del
sector i dels clubs ciclistes, ho hem escurçat precisament a mig any. Per tant, hi ha les
recomanacions que quan es fa un tractament d’aquests asfàltics, durant mig any no
s’hi hauria de passar o no s’hi poden fer proves esportives pel problema que hi pot
haver en moments determinats d’aquest despreniment de sorreta.  El tema que em
deia  vostè de les  branques,  la  recomanació  és que quan es fan desbrossaments,
darrera d’aquesta maquinària hi ha d’anar una persona o hi va normalment, o així ens
consta, amb un bufador que treu totes les possibles restes que hi puguin quedar. No
obstant això, com ha dit bé el president, en prendrem nota i veurem realment què ha
passat. 
Referent  a la  carretera de Siurana.  La carretera de Siurana,  vostès  saben que la
Diputació de Girona té un pla, un pla de carreteres aprovat, un pla de carreteres de les
comarques gironines, que en diem un pla zonal de carreteres. Aquest pla estableix
diferents criteris, criteris tècnics. Per què? Doncs perquè a l’hora d’actuar sobre una
via, sobre una carretera, que siguin estrictament criteris tècnics els que diuen com s’ha
de  fer  i  de  quina  manera  s’ha  de  fer.  Aquest  pla  zonal  estableix  tres  blocs  de
carreteres: les carreteres que tenen un IMD, que és una intensitat mitjana diària de
vehicles de 500 o més vehicles al dia; un altre bloc, que aquestes carreteres de 500
tinguin un mínim de 5 metres i  mig d’amplada,  un altre bloc,  que són l’IMD 1.000
vehicles diaris, que tinguin menys de sis metres d’amplada; i un tercer bloc, d’un IMD
de 2.000 vehicles al  dia de menys de set metres d’amplada. Actualment,  ens hem
centrat, per qüestions de seguretat, amb les de IMD 1.000, que les tenim pràcticament
acabades. Quan s’acabi la de Madremanya a Monells, les tindrem totes pràcticament
acabades, i ara actuarem més amb les de 500 i 2.000. La carretera GIV-6219, que va
des de la C-31 cap a Siurana i Vilamalla, aquesta carretera, les dades que tenim sobre
la taula de l’any 2019, té un IMD de 591 vehicles al dia. Però les dades que tenim
d’anys anteriors, la mitjana de dades d’anys anteriors (2017, 2016...) és de 527, amb
una amplada de només 4 metres i mig. D’aquest IMD, de 591 vehicles al dia, un 10 %
són vehicles pesants, són camions, amb una amplada de 4 metres i mig. Per tant, això
representa un problema i un perill. Per tant, aquestes dades fan que hàgim hagut de
redactar un projecte per fer més segura aquesta via i  per adequar aquests criteris
tècnics i la normativa. No obstant això, hi ha una petició de l’anterior ajuntament que
ens diu que ho fem de fer, però l‘actual també ha estat aquí, també ha estat parlant, i
també ens demana que fem aquesta obra.
Com sap vostè, la Diputació som l’ajuntament dels ajuntaments, que hem dit sempre,
nosaltres  hem  de  respectar  el  que  diuen  els  ajuntaments  i  hem  de  fer  cas  els
ajuntaments.  Fa  ben  poc  l’Ajuntament  de  Siurana  va  ser  aquí  perquè  la  nostra
proposta era fer només un tram, i ens proposava per fer el segon tram. I és el que
estem acabant de discutir i de valorar. Aquesta és la situació. Per tant, actualment el
que tenim és el projecte redactat i aprovat inicialment.
El senyor President, intervé i pregunta: Bé, i el primer tram està en contractació ja,
entenc?
El diputat senyor Xargay, respon: No encara.
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El  senyor  President,  diu:  Ah,  encara  no.  D’acord,  senyora  Pèlach,  aquesta  és  la
contesta, doncs. Senyor Fernández.
El  diputat  senyor  Juli  Fernández,  intervé i  manifesta:  Moltes gràcies,  president.  La
meva intervenció també anava en relació a la carretera de Siurana. Més enllà de les
explicacions tècniques que ha donat el diputat a l’hora d’escollir o planificar, que jo les
comparteixo. Per això el nostre grup, l’aprovació inicial que va fer el 20 d’octubre, va
votar a favor. Sí que és veritat que ha arribat una inquietud al territori, que a nosaltres
ens fa pensar que no sé si és del tot correcte que en aquests moments l’ajuntament
com a institució també estigui d’acord amb els termes del projecte. Per tant, jo el que
demanaria seria, com que hi ha un moviment al territori que fa una sèrie d’al·legacions
les quals algunes les podem arriar a compartir. Doncs seria instar el Govern que parli
amb l’ajuntament, que parli amb les entitats per veure si realment es pot arribar a refer
el projecte, donat que estem encara en vies de poder-lo solucionar. Però, sobretot,
com sempre ha fet aquesta institució, sempre hem anat de la mà dels ajuntaments.
Tenim  molt  clar  que  en  aquest  moment  l’ajuntament  també  està  d’acord  en  la
necessitat de fer l’actuació. Una altra cosa és que una vegada decidida la necessitat,
la puguem ajustar per minimitzar l’impacte. Amb això el nostre grup també hi estaria
d’acord, però hi ha dos temes: necessitat i, una vegada decidida la necessitat, quines
actuacions podem fer per minimitzar el possible impacte que pugui tenir. Per tant, jo us
demanaria com un prec, que parleu amb l’ajuntament i també amb els grups que estan
propiciant aquestes al·legacions per veure en quins termes podem arribar a redefinir
aquest projecte.
El  senyor  President,  manifesta:  Gràcies,  senyor  Fernández.  Entendrà  dues  coses.
Una, he dit «seguretat», i vostè està absolutament d’acord amb mi, com ha manifestat.
Dos, amb els ajuntaments, és a dir, nosaltres, si l’Ajuntament de Siurana... A veure, si
és un risc de seguretat, nosaltres hem d’actuar perquè la titularitat de la carretera és
nostra, més enllà que algú digui que no. Per tant, amb aquest tema no hi podem jugar.
Perquè la responsabilitat  al final és de qui és. Segona, nosaltres sempre procurem
posar-nos d’acord amb l’ajuntament i valorar el projecte amb l’ajuntament, si hi hagués
alguna cosa o no. De fet, com li ha dit el senyor Xargay, l’anterior consistori i l’actual
consistori, és a dir, el Govern, estan absolutament d’acord, ens han vingut a demanar
aquest projecte. Per tant, estan d’acord amb aquest projecte. Sobretot aquest projecte,
jo crec que el que no porta problemàtica és la primera fase, que és la que s’executarà
primer. Aquesta, jo crec que no porta problemàtica. La segona fase, que és la que
s’està valorant, és si respecte a això, la variant que s’ha de fer de Siurana, com s’ha
de  fer  aquesta  variant.  I  si  realment  és  de  nova  construcció,  ja  no  eixamples  la
carretera, sinó que fas una carretera nova que fa de variant del poble de Siurana. A
vegades se’ns planteja arreglar el segon tram de manera actual i després fer la variant
de Siurana. Si féssim això, voldria dir que el dia que féssim la variant, hi hauria una
part d’aquesta inversió que faríem ara que seria obsoleta perquè no serviria per a la
pròpia carretera, serviria pel poble de Siurana, però no per a la carretera. La primera
fase crec que no portarà discussió. La segona fase és evident que encara no està ni
projectada i que en continuarem parlant amb els ajuntaments, i si l’ajuntament ho creu
oportú, evidentment, amb qui calgui, però qui ha de coordinar totes aquestes accions
ha  de  ser  l’ajuntament  a  fi  i  efecte  que  nosaltres  tinguem  com  a  interlocutor
l’ajuntament,  que crec que és el  que toca.  Malgrat  això,  com sempre,  i  el  senyor
Xargay, a més, ja ho ha fet, de parlar no només amb l’ajuntament, sinó amb tothom a
qui  se  l’ha  adreçat  per  poder-ne  parlar.  Per  tant,  aquest  prec,  evidentment  que
l’acceptem, sempre. Però que sàpiga que el senyor Xargay, amb l’alcalde, han anat
parlant amb altra gent. Bé, en continuarem parlant perquè a nosaltres ens dol moltes

114

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat



vegades  haver  de  fer  una  carretera  que  el  territori  no  hi  està  d’acord.  Si  és  per
seguretat,  no  tenim  més  alternativa,  però  tenim  1.000  km  i,  per  tant,  la  llista  és
important. Però, bé. Esperem que ho fem prou bé com perquè tinguem una carretera
més segura i alhora, també, la gent del territori s’hi senti prou a gust. Ara, és veritat
que quan eixamplem una carretera sempre hi ha algú que ens diu: «hi ha altres països
que no els eixamplen, i fan carreteres que no els toca, i les asfalten...». Però tenim
unes normes de seguretat, que després en cas d’accident, tenim els fallos judicials que
tenim  i  les  responsabilitat  que  tenim.  Per  tant,  nosaltres  també  hem  de  ser
conseqüents  amb  aquest  tema.  Moltes  gràcies,  senyora  Pèlach  i,  moltes  gràcies,
també, senyor Fernández per les seves aportacions, i sobretot, també, per poder-ho
explicar. Perquè, en definitiva, és així. 
Bé, abans d’acabar, si no hi ha cap més pregunta, jo m’he compromès i he promès
que passaria la paraula a la senyora Sílvia Paneque, i ara en té l’ús.
La diputada senyora Silvia Paneque, pren la paraula i diu: Moltes gràcies, president.
Serà  breu.  Habitualment  aquests  comiats  es  produeixen  al  final  del  mandat  i,
probablement, s’escau que hi hagi un repàs d’aquells objectius que un s’ha plantejat
com  a  grup,  també.  En  aquest  cas  no  pertoca,  com  els  deia,  perquè  els  meus
companys i companyes continuaran intentant promoure l’obertura de la Diputació a la
ciutadania amb mecanismes de participació ciutadana, tal com vam fer en una moció;
impulsar, també, polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI; o continuar col·laborant amb
les  polítiques  que  es  dissenyin  des  dels  diferents  òrgans  concertats,  també,  amb
entitats del tercer sector i representants sindicals; la recuperació econòmica i social de
la demarcació que, de ben segur i espero, continuï comptant amb amplis consensos.
Però sí que volia aprofitar l’oportunitat, ja que el ple s’escau que ha estat just posterior
a les eleccions, i al proper plenari probablement ja no hi seré, agrair, primerament, als
serveis tècnics, als treballadors i treballadores de la Diputació. Des que un entra per la
porta fins que arriba al despatx amb les diferents persones que et creues sempre fan
gala d’una bona predisposició i d’una educació i d’un respecte institucional impecable, i
els ho vull agrair a tots ells.
No he tingut  temps de conèixer  tots  els  serveis  de la  casa i  les  persones que hi
treballeu, però a aquells que he tingut més relació perquè formo part dels organismes,
sí que els volia fer un agraïment especial a Dipsalut, a tots els tècnics que en formen
part.  Ha  estat  un  plaer  treballar  amb  ells.  Aniré  fent  seguiment  de  les  polítiques
d’igualtat que es puguin anar desenvolupant i de la magnífica eina, que espero que
sigui l’Observatori; el Consorci de les Vies Verdes, i el seu gerent i tots els treballadors
i treballadores, espero que es continuï avançant amb Caminos naturales i que el tram
de Castelló d’Empúries del qual... l’Eduard veig que fa... el diputat Eduard Llorà, que
m’aneu  enviant  fotografies  de  manera  periòdica,  espero  que  finalitzi  de  manera
satisfactòria per a tots.  I  en l’àmbit  de la Casa de Cultura i  del Conservatori Isaac
Albèniz, penso que és el principal deute que em quedarà. Pensava que aquest podria
ser el mandat de la Casa de Cultura i del Conservatori, malauradament no hi he pogut
contribuir o treballar massa. Però, en tot cas, un plaer conèixer-la en profunditat i des
de dins.
I agrair la implicació del personal de la Diputació en unes circumstàncies tant adverses
com les que hem viscut.  Als companys i  companyes, diputats i  diputades d’aquest
plenari,  gràcies  pel  bon  to  sempre,  per  la  voluntat  d’arribar  a  amplis  consensos
sempre, també. Al president,  en particular,  ho he dit  en diverses ocasions, però ho
volia dir avui. Sempre ha tingut un tracte institucional amb el nostre grup i amb la meva
persona, respecte i reconeixement per la opció que represento. I li vull agrair, tant a ell
com al seu Gabinet de protocol i comunicació, que sempre hagi estat així. President,
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espero que ara ja  això  de Pèlach i  Paneque ja  passarà  a la  història.  La  senyora
Pèlach... Doncs ja podrà ser reconeguda pel seu cognom. Em substitueix el senyor
Puga,  conegut  per tots vostès i  per la casa,  una persona amb àmplia experiència,
alcalde de l’Escala, que de ben segur, amb ell també tindran un col·laborador i una
persona molt institucional, que coneix la casa, com deia, i de ben segur que també hi
treballaran molt a gust.
Moltes gràcies per aquest poc temps de compartir aquest plenari i l’experiència d’haver
format part de la família de la Diputació de Girona. Gràcies.
El senyor President,  pren la paraula i  manifesta: Moltes gràcies, senyora Paneque.
Enhorabona, primer, pels resultats, enhorabona perquè vostè és diputada electe. Estic
segur que farà una bona feina des del Parlament. Per tant, desitjar-li tota la sort del
món i tots els encerts que vostè es mereix. Gràcies, també, per la seva col·laboració.
Evidentment,  aquí  des del  Govern o no el  Govern,  en definitiva,  tots els diputats i
diputades  el  que  vetllen  és,  precisament,  pel  progrés  de  la  nostra  demarcació,  el
progrés dels nostres municipis i, en definitiva, el progrés de la ciutadania. També li vull
agrair la lleialtat institucional, penso que això és mutu. El tracte i la manera de ser,
vostè  sempre  institucionalment  ha  estat  una  persona  correcta,  una  persona
treballadora, una persona amb aportacions i sempre amb el to adequat, com és norma
per part de tothom en aquest plenari, que és l’única manera de fer les coses bé. Fer-
les amb dignitat, amb col·laboració, amb lleialtat, amb lleialtat institucional i, alhora, és
l’única manera de seguir. Bé, és poc temps, no mitja legislatura, però un any i mig ben
complert. Per tant, li vull agrair la feina feta tant a nivell institucional com, també, a
nivell  personal  perquè  al  final  acabes  agafant  una  bona  relació  personal.  Malgrat
també, a vostè li ha tocat, ens ha tocat a tots aquesta època, però vostè que portava
menys temps, aquesta època de la covid, que ha fet que la relació personal ha estat
molt per videoconferència, com ara, i no de manera presencial als òrgans de govern,
als plenaris, la qual cosa té el seu hàndicap, però ens ha permès treballar pel bé dels
ajuntaments i combatre el tema de la covid en aquest nou format que ens hem hagut
d’anar acostumant.
A vostè la substitueix Víctor Puga, canvia «P» per «P», canvieu la primera amb l’altra.
Espero que,  sempre no és  mal  intencionat  que digui  senyora Paneque o  senyora
Pèlach,  o  a  vegades  no  ho  arribo  ni  a  dir  perquè  me  n’adono  i  ho  corregeixo
immediatament,  però  saben  que  és  sense  cap  mala  intenció,  per  dir-ho  d’alguna
manera. El Víctor Puga és una persona coneguda per aquesta casa. Ha estat, també
aquí com a diputat, alcalde de l’Escala... En aquest moment també és al Consorci de
la Costa Brava. Per tant, una persona plenament coneguda; una persona, com vostè
ha dit, lleial institucionalment; una persona en defensa de la ciutadania; i estic segur
que, igual que vostè, continuarem tenint la col·laboració d’ell i de la resta del grup pel
progrés de la nostra demarcació, dels nostres ajuntaments i, en definitiva, de la nostra
gent,  la  qual  representem  aquí.  Moltíssimes  gràcies,  senyora  Paneque.  I,  escolti,
d’aquesta casa no marxa mai, vostè. En tot cas és un a reveure, però qualsevol cosa
que li puguem ser d’utilitat, no dubti que aquí segueix sent casa seva.
Bé, moltíssimes gràcies. S’aixeca la sessió d’aquest plenari del mes de febrer, i ens
emplacem al nou plenari del mes que ve. Moltíssimes gràcies a tothom. A reveure.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 13:30 h, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
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